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Gemeente Rijssen-Holten 
Postbus 244 
7480 AE Rijssen 
 
 
Onze ref: 2018-01-02 
Betreft:  Beleidsplan schulddienstverlening 2018-2021 “Financieel stabiel voor iedereen!!” 
Datum:  31-01-2018 
 
Geacht college,  
 
De Adviesraad Sociaal Domein heeft kennisgenomen van het beleidsplan schulddienstverlening 
2018-2021 “Financieel stabiel voor iedereen!!” 
Het beleidsplan, dat goed opgebouwd en prettig leesbaar is, laat in grote lijnen zien hoe het beleid 
rondom schulddienstverlening momenteel georganiseerd is en welke richting de gemeente 
Rijssen-Holten wil geven aan de doorontwikkeling ervan. De ASD is positief over de integrale 
aanpak van schulden van inwoners waarbij meerdere partijen worden betrokken.  
 
De ASD heeft een aantal aandachtspunten en vragen:  
 

• De ASD adviseert de gemeente preventieve informatie makkelijker bereikbaar te maken 
voor inwoners, bijv. met behulp van de website, diverse media, etc.  

• Hoe rust de gemeente vrijwillige organisaties, zoals het diaconaal netwerk, toe om de 
signalerende rol te kunnen uitvoeren?  

• De Stadsbank Oost-Nederland berekent een hoge rente voor een lening. Wat is de reden 
hiervan en welke mogelijkheden heeft de gemeente Rijssen-Holten om hier in te 
bemiddelen? In het beleidsplan onder punt 7 staat ten aanzien hiervan een passage over 
de toename in bewindsvoeringskosten. De ASD is kritisch over deze kosten en vraagt zich 
af waarom deze kosten toenemen terwijl de doelgroep stabiel lijkt te blijven.  

• Om inzicht in de cijfers te verkrijgen zou het toevoegen van de financiële paragraaf 
wenselijk kunnen zijn. 

• Speciale aandacht verdienen inwoners, die minder dan € 2.000,00 per maand te besteden 
hebben. Zij lopen een 2 tot 3x zo grote kans om in de schuldsanering te komen. Wij 
veronderstellen dat deze doelgroep misschien nu al valt onder de inwoners die b.v. een 
huur- of zorgtoeslag ontvangen. Hoeveel personen zijn dat in onze gemeente? 

• Nadere informatie zou wenselijk zijn over Leenfonds schulden. Bestaat dit fonds al en welk 
bedrag is/wordt hierin gestort? 

• Kan een ZZP’er gebruik maken van de gemeentelijke schuldsanering of valt hij/zij onder de 
regionale organisatie zelfstandigen (ROZ)?  

• De schulddienstverlening gaat uit van medewerking naar vermogen van cliënten. De ASD 
vraagt zich af hoe het vermogen van deze cliënten wordt bepaald?  

• Daarnaast zijn er ook zorgmijdende personen met schulden. Hoe ziet de gemeente de 
hulpverlening aan deze groep inwoners?  

 
Wanneer er nog vragen zijn hierover, zijn we te allen tijde bereid deze te beantwoorden.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
E. Kamp, voorzitter     J.A. Plomp, secretaris 


