
Aan de raad AGENDAPUNT NR. 4.6 
 
 Doetinchem, 21 januari 2021 
 
 
Verordening beslistermijn schuldhulpverlening 
 
 
Te besluiten om: 
de Verordening beslistermijn schuldhulpverlening Doetinchem vast te stellen. 
 
Inleiding 
Op 1 januari 2021 wordt de nieuwe Wet gemeentelijke schuldhulpverlening van kracht. Hierin 
wordt vastgelegd dat inwoners, na het stellen van hun hulpvraag, binnen acht weken een 
beschikking over het aanbod of afwijzing binnen de schuldhulpverlening moeten krijgen. Door 
deze verordening vast te stellen, voldoen we aan de wettelijke kaders. Inhoudelijk verandert er 
niets aan de werkwijze binnen de schuldhulpverlening. 
 
Argumenten 
1.1. Door de beslistermijn vast te stellen in deze verordening voldoen we aan de eisen van 

artikel 4a, derde lid, van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs). 
Volgens de Wgs moet de gemeente binnen acht weken na hulpvraag een beschikking geven 
over het aanbod.  
 

1.2.  Op dit moment ontvangen inwoners ook binnen acht weken na het eerste gesprek een 
beschikking. 
De verordening heeft geen invloed op de werkwijze van de schuldhulpverlening in 
Doetinchem. Op dit moment worden de beschikkingen ook binnen de acht weken 
afgegeven. We streven ernaar om iedere inwoner met een hulpvraag zo spoedig mogelijk 
een aanbod te doen.  

 
Financiën 
Deze verordening heeft geen invloed op de werkwijze en de financiën van de gemeentelijk 
schuldhulpverlening. Er wordt in 2021 wettelijk vastgelegd wat in de praktijk al zo gebeurt. 
 
Kanttekeningen 
1.1.  De wettelijke beslistermijn zorgt voor strakkere kaders. 
Ook bij drukke(re) tijden moet de schuldhulpverlening ervoor zorgen dat er binnen acht weken 
een beslissing wordt genomen. Hierdoor worden eventuele wachtlijsten voorkomen.  
 
Vervolg 
Na de vaststelling van de Verordening beslistermijn schuldhulpverlening Doetinchem wordt deze 
op de gebruikelijke wijze gepubliceerd en treedt de Verordening beslistermijn 
schuldhulpverlening Doetinchem in werking. 
 
Bijlage 
1. Verordening beslistermijn schuldhulpverlening Doetinchem. 
 
 
Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 
De secretaris,      De burgemeester, 
 
mr. G.A. Karssenberg    mr. M. Boumans MBA MPM 
 
 
 



De raad van de gemeente Doetinchem; 
 
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders over Verordening beslistermijn 
schulddienstverlening; 
 
gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 4a, derde lid van de Wet gemeentelijke 
schuldhulpverlening; 
 
b e s l u i t : 
 
de Verordening beslistermijn schuldhulpverlening Doetinchem vast te stellen. 
 
 
Aldus besloten in zijn vergadering van 28 januari 2021, 
 
 
 
          , griffier 
 
 
 
          , voorzitter 
 
 


