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Onderwerp 
Beantwoording vragen ex. art. 36 Rvo schuldhulpverlening SGP 
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Geachte leden van de raad, 

In deze collegebrief informeren wij u over de schuldhulpverlening. 

Aanleiding 
De fractie van de SGP heeft vragen ex art. Rvo gesteld over de uitsluitingsgronden m.b.t. 
schuldhulpverlening. Voor de beantwoording van de vragen heeft Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) 
grotendeels zorg gedragen. 

Kernboodschap 

Vraag 1 
WIL heeft algemene regels om in aanmerking te komen voor schuldverlening: 
voorwaarden-schuldhulpverleninq K-link) Komt het desondanks voor dat WIL groepen uitsluit 
van schuldhulpverlening? 

Antwoord op vraag 1 

Nee dat komt niet voor; WIL sluit geen groepen uit bij de toegang tot Schuldhulpverlening. 

Vraag 2 
Komt het voor dat WIL Houtense mensen uitsluit van schuldhulpverlening (bijv. mensen met 
een eigen huis), zonder dat gekeken wordt naar de persoonlijke omstandigheden? Zo ja, 
waarom gebeurt dit? 
Antwoord op vraag 2 
Het kan dat er iemand uitgesloten wordt van schuldhulpverlening (omdat de wet hieraan beperkingen 
stelt!), maar nooit zonder dat er gekeken is naar de persoonlijke omstandigheden en er een (advies) 
gesprek dan wel doorverwijzing naar een andere instantie (bijvoorbeeld het Sociaal team ) heeft 
plaatsgevonden. 

Vraag 3 
Indien mensen worden uitgesloten van schuldhulpverlening zonder dat naar de persoonlijke 
omstandigheden van mensen wordt gekeken, wil het College hier bij WIL dan aandacht voor 
vragen? 

Antwoord op vraag 3 
Zie antwoord op vraag 2. 

Bij beantwoording datum en kenmerk vermelden. 



Vraag 4 
Tenslotte: wilt u een update geven over de integratie van schuldverlening in de sociale teams? 

Antwoord op vraag 4 
Conform afspraken participeert vanuit WIL een WIL-generalist in Houten in de sociale teams. Daar 
waar nodig wordt door de WIL generalist contact gezocht met een specialist Schuldhulpverlening 
vanuit WIL. Dit samenspel verloopt goed. Van integratie in formele zin is geen sprake; dit is ook niet 
beoogd. De dienstverleningsovereenkomst Interfaces Houten-WIL geeft de kaders en richting aan. 

Consequentie 
Artikel 36 RvO vragen van de fractie van SGP zijn hiermee beantwoord. 

Wat betekent dit voor de raad (procedureel) 
Er zijn geen procedurele consequenties. 

Mocht u vragen hebben over de Invoeringsstrategie kunt u contact opnemen met Ö. Yurtsever via 
telefoonnummer (030) 63 92 842. 

Met vriendelijke groet, 

het college van burgemeester en wethouders 
de secretaris, de burgemeesten rgem eesten de secretaris, de burgemeesťe 

\ 
H.S. den Bieman W.M. de Jong 
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