
Amendement

Raadsvergadering d.d. 31 maart 2016

Agendapunt nr. 10

Ondergetekende(n) stelt/ stellen het volgende amendement voor:

het ontwerpbesluit wordt als volgt gewijzigd/aangevuld:

In hoofdstuk 3 toe te voegen:
Als extra vangnet voor incidentele acute noodsituaties van cliënten die gebruik maken van het (op te 
starten) schulddienstverleningstraject, waarbij uitstel van betaling niet verantwoord is en de 
mogelijkheden om reguliere hulp te bieden ontoereikend blijken te zijn, zal een noodfonds 
schulddienstverlening worden ingesteld.

Voor de uitvoeringsinstructie zal het volgende worden opgenomen.
Criteria voor toekenning van hulp uit het noodfonds schulddienstverlening:

a. Degene aan wie de hulp wordt verstrekt is ingeschreven in de Gemeentelijke basisadministratie van de gemeente.

b. Er moet sprake zijn van een acute noodsituatie, een dreigende situatie waarbij betalingsuitstel niet verantwoord is. Bijvoorbeeld dreigende 
huisuitzetting of afsluiting van gas/water/licht in gezinssituaties.

c. Er kan geen beroep worden gedaan op enige andere wettelijke of particuliere regeling of voorziening.

d. De hulpverlening vindt alleen plaats in het kader van een (op te starten) schuld-dienstverleningstraject.

e. De dienstverlening is gericht op de primaire behoeften,  zoals huisvesting en energie.

f. De vergoeding is eenmalig.

g. De verstrekking geschiedt, afhankelijk van de financiële situatie van betrokkene en de aard van de problematiek, in de vorm van een renteloze 
geldlening.

h. De beoordeling of aan de criteria wordt voldaan geschiedt door de schulddienstverlener.

i. De aanvraag geschiedt door belanghebbende op een daartoe bestemd formulier.

j. De toekenning geschiedt (eventueel na de dringende betaling) per beschikking.

k. Op het eventuele bezwaar en beroep zijn de regels van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

In hoofdstuk 4 in het financieel kader het noodfonds op te nemen voor een bedrag begroot op maximaal 
7.000,- euro per jaar.

Toelichting:  

Omdat de gemeentelijke kredietbank Assen geen noodfonds heeft,
omdat de adviesraad werk en inkomen heeft geadviseerd een noodfonds in te stellen,
omdat er veel mogelijkheden zijn in financiële noodsituaties maar er desondanks mensen tussen wal en 
schip kunnen raken als er niet snel gehandeld wordt waardoor de gemeenschapskosten onnodig verder 
oplopen,
achten wij het raadzaam om bij wijze van extra vangnet een noodfonds in te richten om de cliënt in het 
(op te starten) schulddienstverleningstraject snel een voorschot te kunnen verlenen in geval van 
dringende situaties, zoals bij dreigende huisuitzetting of afsluiting van gas/water/licht in gezinssituaties.

Veel gemeenten hebben de vangnetfunctie van een dergelijk fonds onderkend en stelden een noodfonds 
schuldhulpverlening in.

Het daarmee gemoeide bedrag, begroot op maximaal 7.000,- euro, per jaar, zou dan ten laste worden 
gebracht van het schulddienstverleningsbudget.


