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Aan:  College van B&W  
Van:  D66 Zwolle, Marco van Driel 
Datum:  28 april 2020 
Onderwerp: Planning beleidsplan schulddienstverlening 
 
Geacht college, 
 
Door de Coronamaatregelen is er een reële kans (en op sommige gebieden al zichtbaar) dat er 
toename zal zijn van het aantal (aanvragen voor) uitkeringen. Ook reëel is de kans dat er een toename 
zal zijn op het aantal mensen dat door de huidige situatie (problematische) schulden ontwikkeld of dat 
huidige schulden verergeren.  
 
In de lange termijnplanning lezen we dat het beleidsplan schulddienstverlening vertraagd is en na de 
zomer (datum nog niet bekend) aan de raad zal toekomen. In de nieuwe Wet gemeentelijke 
schuldhulpverlening (Wgs) 2021 worden gemeenten verplicht eerder en actiever op signalen van 
schulden af te gaan.  
 
Met de huidige ontwikkelingen in het vizier vragen wij ons af of een versnelling van de ontwikkeling- 
en afhandeling van het beleidsplan Schulddienstverlening niet verstandig zou zijn.  
 
Daarom hebben wij de volgende vragen: 

• Hoever is de ontwikkeling van het beleidsplan schulddienstverlening? 
• In hoeverre is in het beleidsplan ook sprake van (gebundelde) maatregelen rondom preventie 

en vroegsignalering zoals bedoelt in de Wgs2021? 
• Speelt het beleidsplan in op een integrale benadering van armoede en schulden (van 

preventie tot nazorg) of is de benadering op basis van gescheiden onderwerpen? 
• Acht u het ook waarschijnlijk dat door de Coronacrisis er veel kans is dat door meer personen 

gebruik gemaakt moet worden van schulddienstverlening? 
• Bent u het met D66 eens dat het nieuwe beleidsplan schulddienstverlening in preventieve zin 

mogelijk een positieve bijdragen kan leveren? 
• Denkt u dat het voorgestelde versneld werken naar het nieuwe beleidsplan ambtelijk mogelijk 

is zodat de door de Corona-crisis getroffen inwoners ook maximaal kunnen profiteren van het 
nieuwe beleid en (grotere) problemen wellicht nu al voorkomen kunnen worden? 

 
Namens de fractie van D66, Marco van Driel 
 
 


