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Samenvatting 
Vanaf 1 januari 2021 is in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) opgenomen dat gemeenten in een 
verordening moeten hebben opgenomen wat de maximale beslistermijn is bij een melding voor schuldhulpverlening. Deze 
termijn mag maximaal acht weken bedragen. De raad is bevoegd om deze verordening vast te stellen.  
 
Wij stellen de raad voor om de maximale termijn op acht weken te bepalen. Dit is een termijn die de uitvoering nu ook al 
hanteert en die haalbaar is. Vaak zijn de volle acht weken ook wel nodig om tot een besluit te komen omdat er veel 
informatie vergaard moet worden. Daarnaast wordt de acht weken termijn in artikel 4:13 lid 2 van de Awb als een redelijke 
termijn gekwalificeerd. Ingeval eerder een besluit kan worden genomen zal de acht weken termijn niet volledig worden 
gebruikt. 
 
De verordening treedt met terugwerkende kracht in werking per 1 januari 2021.   
Met het vaststellen van de verordening wordt invulling gegeven aan de wettelijke verplichting hiertoe.   
  
 
   
 
Gevraagd besluit 

I. De ‘Verordening beslistermijn schuldhulpverlening gemeente Woerden’ met kenmerk D//21/003682 vast te 
stellen; 

II. Deze verordening op de wettelijk voorgeschreven wijze in het elektronische Gemeenteblad bekend te maken; 
III. Deze verordening in werking te laten treden met terugwerkende kracht per 1 januari 2021 op de dag na 

bekendmaking. 

 
 
   
 
Inleiding 
Vanwege een aanpassing van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening per 1 januari 2021 wordt dit voorstel voorgelegd 
aan de raad 
 
   
 
Participatieproces 
Het gaat om de invulling van een wettelijke verplichting waarbij onze inwoners geen (nadelige) consequenties ervaren. 



Daarom is het participatietraject (met bijvoorbeeld de participatieraad) niet doorlopen.   
  
 
   
 
Wat willen we bereiken 
Invulling geven aan de wettelijke verplichting om in een verordening aan te geven wat de maximale beslistermijn is bij een 
melding voor schuldhulpverlening.  
  
 
   
 
Wat gaan we daarvoor doen 
De Verordening beslistermijn schuldhulpverlening gemeente Woerden vaststellen.  
  
 
   
 
Argumenten 
Met het vaststellen van de verordening wordt invulling gegeven aan de wettelijke verplichting hiertoe. Door de 
verordening vast te stellen is het voor de inwoner - die een melding voor schuldhulpverlening heeft gedaan - duidelijk 
binnen welke termijn wordt besloten of diegene voor een traject schuldhulpverlening in aanmerking komt.  
  
 
   
 
Kanttekeningen, risico's en alternatieven 
N.v.t. 
 
   
 
Financiële gevolgen van het voorgestelde besluit 
Er zijn geen kosten met de uitvoering van dit voorstel gemoeid.  
  
 
   
 
Communicatie 
Na vaststelling door de raad wordt de Verordening beslistermijn schuldhulpverlening gemeente Woerden op de wettelijk 
voorgeschreven wijze bekendgemaakt in het gemeenteblad op www.overheid.nl    
  
 
   
 
Vervolgproces 
N.v.t. 
 
   
 
Bevoegdheid raad 
De raad is bevoegd om over dit voorste een besluit te nemen op grond van artikel 108, eerste lid en artikel 147 
Gemeentewet en artikel 4a, derde lid, van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. 
 
   
 
Bijlagen 

  Raadsbesluit met kenmerk:                      D/21/005105 - Z/21/003910 
  Verordening beslistermijn schuldhulpverlening gemeente Woerden met kenmerk: D/21/003682. 



 



RAADSBESLUIT  
D/21/005105 
Z/21/003910 

  

  

Onderwerp: Raadsbesluit vaststelling Verordening beslistermijn schuldhulpverlening gemeente 
Woerden 

  

 
 

De raad van de gemeente Woerden;  

 
 

gelezen het voorstel d.d. 26 januari 2021 van: 

- burgemeester en wethouders 

 

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet; 
artikel 108, eerste lid en artikel 147 Gemeentewet; 
 
en artikel 4a, derde lid, van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. 
 

b e s l u i t: 

 

I. De ‘Verordening beslistermijn schuldhulpverlening gemeente Woerden’ met kenmerk 
D//21/003682 vast te stellen; 

II. Deze verordening op de wettelijk voorgeschreven wijze in het elektronische Gemeenteblad 
bekend te maken; 

III. Deze verordening in werking te laten treden met terugwerkende kracht per 1 januari 2021 op 
de dag na bekendmaking. 

 

 

 Aldus besloten door de raad van de gemeente Woerden in zijn 

 openbare vergadering, gehouden op  

 
 

De griffier, 
 
 
 
 
drs. M.J.W. Tobeas        
 

 

De voorzitter, 
 
 
 
 
V.J.H. Molkenboer 
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Verordening beslistermijn schuldhulpverlening gemeente Woerden 
D/21/003682 
 
De raad van de gemeente Woerden; 
Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 26 januari 2021 
en kenmerk 21R.00001; 
Gelet op artikel artikel 108, eerste lid en artikel 147 Gemeentewet en artikel 4a, derde lid, van 
de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening; 
Overwegende dat de gemeenteraad bij verordening de termijn dient te bepalen waarbinnen 
een beslissing op een aanvraag voor schuldhulpverlening wordt genomen;  
Besluit vast te stellen de volgende Verordening beslistermijn schuldhulpverlening gemeente 
Woerden:  
 
 
Artikel 1. Beslistermijn schuldhulpverlening 
De beschikking tot schuldhulpverlening of de afwijzing ervan, bedoeld in artikel 4a, eerste lid, van de 
Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, wordt genomen door het college binnen een termijn van acht 
weken na de dag waarop het eerste gesprek, bedoeld in artikel 4, eerste lid, van die wet, heeft 
plaatsgevonden.  
 
Artikel 2. Inwerkingtreding 
Deze verordening treedt met terugwerkende kracht in werking met ingang van 1 januari 2021. 
 
Artikel 3. Citeertitel 
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening beslistermijn schuldhulpverlening gemeente 
Woerden. 
 
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 18 februari 2021. 
  
De voorzitter,  
 
De griffier,  
 
 
 
 
 
  



Toelichting 
 
Algemeen  
 
De Verordening beslistermijn schuldhulpverlening gemeente Woerden geeft uitvoering aan artikel 4a, 
derde lid, van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (hierna: wet), zoals deze met ingang van 1 
januari 2021 zal gelden. Artikel 4a van de wet is ingevoerd bij Wet van 24 juni 2020 tot wijziging van de 
Wet gemeentelijke schuldhulpverlening ten behoeve van de uitwisseling van persoonsgegevens (Stb. 
239).  
 
Artikelsgewijs 
 
Artikel 1. Beslistermijn schuldhulpverlening 
  
De wet regelt dat inwoners met problematische schulden bij gemeenten terecht kunnen voor onder 
meer advies, schuldbemiddeling of een saneringskrediet. Het uitgangspunt is dat schuldhulpverlening 
breed toegankelijk is. Daarbij is van belang dat het voor de inwoner duidelijk is binnen welke termijn na 
het eerste gesprek over de hulpvraag wordt besloten of diegene voor een schuldenregeling in 
aanmerking komt.  
 
Om deze reden is bij de genoemde wetswijziging in navolging van het advies van de Nationale 
Ombudsman besloten een wettelijke termijn op te nemen waarbinnen de gemeente na het eerste 
gesprek over de hulpvraag moet besluiten of iemand voor een schuldenregeling in aanmerking komt. 
Niet alleen burgers dienen zich aan wettelijke termijnen te houden. Ook van een dienende overheid 
mag verwacht worden dat zij op een verzoek van een burger binnen een redelijke, door de raad in een 
gemeentelijke verordening vastgestelde, termijn reageert.  
 
Deze termijn mag volgens artikel 4a, derde lid, van de wet niet langer zijn dan acht weken. Dit is gelijk 
aan de maximale redelijke termijn die in artikel 4:13, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht 
wordt gesteld. Een kortere beslistermijn vaststellen is wel toegestaan.  
 
De gekozen termijn bedraagt acht weken, om de schuldhulpverlener in staat te stellen om een goede 
inventarisatie van de aanwezige geldproblemen en mogelijke oplossingen daarvoor op te stellen en de 
daarvoor benodigde informatie te achterhalen. Het uitgangspunt is daarbij dat de beschikking en het 
plan van aanpak waar mogelijk sneller worden afgegeven dan de gestelde maximale termijn. 
 
Artikel 2 en 3. Inwerkingtreding en citeertitel 
De datum van inwerkingtreding valt samen met de inwerkingtreding van artikel 4a van de wet. 
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