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Programma 

• Inleiding door Bert Nederveen (wethouder Zuidhorn) over VNG-
lobbyagenda aanpak schulden en het regeerakkoord 

• De uitvoeringspraktijk van de gemeente Veenendaal door Arianne 
Hollander (wethouder Veenendaal) en beleidsmedewerker Maaike Boer 

• Reflectie door kroonlid SER Nicolette van Gestel 

• Discussie met de zaal 



Waarom is inzetten op de aanpak van schulden belangrijk?
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VNG-lobbyagenda ‘Naar een betere aanpak van 

Schulden en Armoede’ 

Goede randvoorwaarden van 

Rijk nodig voor effectievere 

aanpak schulden.

Gerealiseerde 

randvoorwaarden door het 

vorige kabinet:

• breed moratorium

• start vereenvoudiging 

beslagvrije voet



Wat doen gemeenten en ketenpartners zelf al?
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Nieuwe ronde, nieuwe kansen: Regeerakkoord 2017-2021

- Overheid als schuldeiser

- Effectiever misstanden bestrijden bij incasso

- Excessen kredietverlening tegengaan

- Juridische afhandeling schulden verbeteren

- Landelijk dekkend netwerk vrijwilligersprojecten,
gericht op schuldhulp en financiële begeleiding

- Extra middelen voorkomen schulden, bestrijden

armoede, m.n. onder kinderen



VNG-reactie op Regeerakkoord 

• Positief dat er aandacht is voor de aanpak van problematische 
schulden. Het kabinet noemt een breed aantal maatregelen maar het 
zijn kleine stapjes. 

• Gezamenlijk streven naar hogere ambitie van dit kabinet. 

• Er wordt voorbijgegaan aan aanpakken structurele oorzaken.

• Vereenvoudiging inkomensvoorzieningen

• Toeslagenstelsel

• Aanpakken van preferente posities en bijzondere incassobevoegdheden 
overheden en andere publieke instellingen. 

• Diverse passages nog onduidelijk. Gemeenten willen zélf voorstellen 
doen voor uitwerking regeerakkoord. 

• Thema vraagt integrale benadering van de departementen. 

maar…..



Beleidskader en uitvoeringspraktijk gemeente Veenendaal 

met wethouder Arianne Hollander 

en beleidsmedewerker Maaike Boer 



Wettelijke schuldhulpverlening                              Preventie
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Feedback werkveld

• Hoe bereiken we mensen eerder?

• Dichtbij?

• Veraf?

• Onderlinge samenwerking

• Op en afschalen

• Onbekend = onbemind 

• Stress sensitieve dienstverlening

• Vroegsignalering



Beleidsplan Schulddienstverlening en preventie

Volgende stap zetten op het gebied van:

• Preventie en vroegsignalering

• Samenwerking professionals & vrijwilligers

• Wijkgericht werken

• Online dienstverlening

• Stress sensitieve dienstverlening



Het regeerakkoord

Dit doen wij al:

• Geen wachttijden

• Verbetering toegang

• Voorkomen uithuisplaatsingen

• Lokale initiatieven

• Verbetering rol als schuldeiser

• Werken aan een dekkend netwerk



Uitdagingen voor de gemeente

• Vroegsignalering en privacy

• Integraal werken 

• Kosten beschermingsbewind

• De gemeente als schuldeiser / veroorzaker



Uitdagingen voor de overheid

• Toeslagenbeleid

• Taboe doorbreken

• Lagere huurprijzen

• Structureel extra geld



Reflectie door de SER

met kroonlid Nicolette van Gestel  



Discussie met de zaal



Bedankt voor uw deelname! 


