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Samenvatting:
Schuldproblematiek is in Nederland een steeds groter wordend probleem. De hulpverlening

hierbij, de schuldhulpverlening, is voor de gemeente een wettelijke taak die in 2012 ingrijpend

is gewijzigd. De rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar de manier waarop de

gemeente invulling geeft aan deze wettelijke taak vanuit de centrale vraag: "ln hoeverre

bereikt het integrale schuldhulpverleningsbeleid van de gemeente Purmerend en de gemeente

Beemster inwoners met risicovolle of problematische schulden en in hoeverre is het beleid

effectief in het oplossen en voorkomen van risicovolle en problematische schulden bij haar

inwoners?"
Het eindrapport van de rekenkamercommissie bevat de analyse, observaties en

aanbevelingen van het onderzoek. Het rapport is het eerste volledig gezamenlijke onderzoek

van beide gemeenten. De beide colleges zijn in de gelegenheid geweest om te reageren op

het concept rapport. Van deze mogelijkheid is gebruik gemaakt door beide colleges. Deze

reacties en het nawoord van de rekenkamercommissie zijn in het rapport opgenomen.

Bij de bestuurlijke behandeling in de commissie zal het rapport namens de

rekenkamercommissie kort worden toegelicht.

Ondenrerp:
Aanbevelingen eindrapport integrale schuldhulpverlening van de rekenkamercommissie

Purmerend en Beemster.
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Middenbeemster, 9 augustus 201 7

Aan de gemeenteraad van Beemster,

De rekenkamercommissie Purmerend en Beemster heeft op 28 juni 2017 hel rapport
"Onderzoek naar integ rale sch uld hulpverlening u itgebracht.

De rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar de manier waarop de gemeente

invulling geeft aan deze wettelijke taak vanuit de centrale vraag: "ln hoeverre bereikt het

integrale schuldhulpverleningsbeleid van de gemeente Purmerend en de gemeente Beemster

inwoners met risicovolle of problematische schulden en in hoeverre is het beleid effectief in
het oplossen en voorkomen van risicovolle en problematische schulden bij haar inwoners?"

Het eindrapport van de rekenkamercommissie bevat de analyse, observaties en

aanbevelingen van het onderzoek.
Het rapport is het eerste volledig gezamenlijke onderzoek van beide gemeenten.

De beide colleges zijn in de gelegenheid geweest om te reageren op het concept rapport.

Van deze mogelijkheid is gebruik gemaakt door beide colleges. Deze reacties en het

nawoord van de rekenkamercommissie zijn in het rapport opgenomen.

De rekenkamercommissie komt tot de volgende aanbevelingen:
1. Stel conform de wet zo spoedig mogelijk een nieuw beleidsplan op voor

schuldhulpverlening.
2. Zoek creatieve oplossingen om grip te krijgen op de kosten voor beschermingsbewind

3. Onderzoek uitbreiding van de inzet op preventie.

4. Geef signalen over verbeterpunten door aan landelijke organisaties.

Het college geeft in haar bestuurlijke reactie aan de bevindingen uit het rapport grotendeels

te onderschrijven. Het college lijkt bij de eerste aanbeveling uit het onderzoek van mening te

verschillen met de rekenkamercommissie. Dit verschil betreft het benoemen van meetbare

doelstellingen. De rekenkamercommissie constateert dat deze benadering moeilijk

verenigbaar is met landelijke wetgeving en de raad een belangrijk sturingsmechanisme

ontneemt voor haar controlerende taak.
Tevens geeft het college in de bestuurlijke reactie aan, dat een deel van de aanbevelingen al

in uitvoering is. Zo treft het college voorbereidingen voor een herijking van het armoedebeleid

met het voornemen om hierin het wettelijk voorgeschreven beleidskader voor de

schuldhulpverlening onder te brengen.

De gemeenteraden van beide gemeenten besluiten ieder afzonderlijk over wat er met het

rapport en de aanbevelingen gebeurt voor hun gemeente.

Bij de gemeente Purmerend wordt het rapport in de commissie Samenleving van 6

september behandeld met de intentie om te komen tot besluitvorming in de raadsvergadering

van 28 september.
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Na vaststelling van de aanbevelingen beoordeelt de rekenkamercommissie na een bepaalde

periode (meestal twee jaar) wat er met de aanbevelingen is gedaan door het college.

Voorstel:
Kennis nemen van het rapport en een besluit nemen over de aanbevelingen

Het bij dit voorstel behorende raadsbesluit voorziet erin dat de raad de aanbevelingen

overneemt.

het ra idium,

A.J Beek rman
voorzitter

Bijlagen: raadsbesluit
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De raad van de gemeente Beemster,

gelezen het eindrapport van de rekenkamercommissie Purmerend en Beemster "Onderzoek

naar integrale schulphulpverlening" d.d. 28 juni 2017,

BESLUIT

Neemt kennis van het eindrapport van de rekenkamercommissie Purmerend en Beemster
""Onderzoek naar integrale schulphulpverlening" d.d. 28 juni 2017 en neemt de

aanbevelingen van dit rapport over te weten:
1. Stel conform de wet zo spoedig mogelijk een nieuw beleidsplan op voor

schuldhulpverlening.
2. Zoek creatieve oplossingen om grip te krijgen op de kosten voor beschermingsbewind

3. Onderzoek uitbreiding van de inzet op preventie.

4. Geef signalen over verbeterpunten door aan landelijke organisaties.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad d.d. 5 september 2017.

A.J.M. van Beek
voorzitter

M. Timmerman
griffier


