
Persbericht 
 
Gemeente Breda voert Wet gemeentelijke schuldhulpverlening uit. 
 
Voorafgaand aan  de  inwerkingtreding van de nieuwe wet over schuldhulpverlening heeft het 
College van burgemeester en wethouders  vandaag besloten in te stemmen met het 
beleidsplan Schuldhulp@Breda 2012-2015 en de Beleidsregels Schuldhulpverlening Breda. 
De nieuwe wet wordt naar verwachting per 1 juli 2012 van kracht. Door deze wet wordt 
schuldhulpverlening in iedere gemeente een wettelijke taak.  Het beleidsplan richt zich op 
preventie en nazorg schuldhulpverlening en geeft daarmee invulling aan deze nieuwe wettelijke 
taak.  
 
Waarom een nieuwe wet? 
Een belangrijk uitgangspunt van het kabinetsbeleid is het voorkomen en wegnemen van drempels die 
de participatie van burgers belemmeren. Het is economisch niet verantwoord en uit sociaal oogpunt 
niet wenselijk dat mensen buiten de samenleving komen te staan. Het kabinet investeert dan ook in 
maatregelen om dit te voorkomen. Daarbij staat participatie op de arbeidsmarkt voorop.  
Een belemmering bij arbeidsparticipatie zijn (problematische) schulden. Daarom vindt het kabinet het 
voorkomen en of oplossen van (problematische) schulden van groot belang. Hiervoor zijn 
schuldenaren en schuldeisers in de eerste plaats zelf verantwoordelijk. Als mensen toch hulp nodig 
hebben, kunnen zij bij de gemeente terecht. Het is aan de gemeente om hen snel en effectief en het 
liefst zo vroeg mogelijk te helpen. Deze uitgangspunten heeft het kabinet neergelegd in een nieuwe 
wet. 
 
Gemeentelijke taak 
De gemeente bepaalt het traject voor gemeentelijke schuldhulpverlening. De schuldhulpverlening 
heeft een integraal karakter. Dat betekent dat er niet alleen aandacht is voor het oplossen van het 
schuldenprobleem, maar ook voor de omstandigheden waaronder die schulden zijn ontstaan. 
Om de gemeentelijke schuldhulpverlening effectiever te maken, is het wetsvoorstel gemeentelijke 
schuldhulpverlening ingediend. Het wetsvoorstel voorziet vooral in een omschrijving van ‘wat’ de 
gemeente moet realiseren. Het ‘hoe’ bepaalt de gemeente zelf. 
 
Belangrijke onderdelen van het wetsvoorstel zijn: Gemeenten moeten plannen maken die gericht zijn 
op preventie en nazorg. De plannen voor een integrale aanpak van de schuldhulpverlening worden 
per gemeente voor een periode van maximaal vier jaar opgesteld. Vervolgens legt het College van 
burgemeester en wethouders verantwoording af aan de gemeenteraad over de uitvoering van de 
schuldhulpverlening in de gemeente. Na een verzoek voor schuldhulp heeft de gemeente maximaal 
vier weken de tijd om een eerste gesprek met de schuldenaar te voeren. Voor bedreigende schulden 
geldt een maximum van drie werkdagen. 
 
Bovenstaande is uitgewerkt in het Beleidsplan Schuldhulp@Breda 2012-2015. Het college biedt dit 
plan op 15 maart 2012 ter vaststelling aan de gemeenteraad aan. In de Beleidsregels 
Schuldhulpverlening Breda legt het college vast wie toegang heeft tot de gemeentelijke 
schuldhulpverlening. 
 
Voor meer informatie: www.kredietbankwestbrabant.nl 
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