
           
        

 
 
 
 
 

  
  

    
 

 
 
 

        

        
     

        
    

    

         
 

 
     

 
 

         
       

          
      

         
          

         
          

           
      

          
 

 
           

             
             

             
            
            
            

          
  

 
             

 
                

   
         

 

GEMEENTERAAD VLISSINGEN 
POSTBUS 3000 
4380 GV VLISSINGEN 

UW BRIEF VAN UW KENMERK ONS KENMERK DATUM 

1013933 / 1016882 23 juli 2018 
BEHANDELD DOOR BEZOEKADRES TELEFOON BIJLAGEN 

E. Oebeles Paul Krugerstraat 1 0118-487290 3 

ONDERWERP 

Raadsinformatie over de tussenevaluatie van het Beleidsplan Integrale Schuldhulpverlening 2016
2020 

Geachte leden van de raad, 

Aanleiding 
Medio 2016 hebben de Walcherse gemeenteraden het Beleidsplan Integrale 
Schuldhulpverlening Walcheren 2016-2020 vastgesteld. Het beleidsplan is destijds 
opgesteld door Orionis Walcheren en Porthos in samenwerking met de Walcherse 
gemeenten, het Maatschappelijk Werk Walcheren en Humanitas Walcheren. 
Eind 2017 is gestart met de tussenevaluatie integrale schuldhulpverlening volgens het 
beleidsplan. De gezamenlijke gemeenten hebben de evaluatie uitgevoerd door alle 
deelnemende partijen, Orionis Walcheren , Porthos, MWW, Humanitas en de gezamenlijke 
adviesraden alsmede de Sociale Cliëntenraad Walcheren (SCW), uitvoerig te interviewen. 
De 10 uitgangspunten van het beleidsplan zijn, vanwege de overzichtelijkheid, 
ondergebracht bij de 4 hoofdthema’s. 
Deze 4 hoofdthema’s zijn: integrale benadering, preventie, vroegsignalering en nazorg. 

Informatie 
Op basis van de interviews is een goed beeld ontstaan van hoe integrale 
schuldhulpverlening verloopt. Uit de evaluatie blijkt dat er belangrijke stappen zijn gezet in 
de goede richting. Het ambitieniveau is hoog en het beleidsplan loopt van 2016-2020. Dit 
betekent dat nog niet alle ambities zijn gerealiseerd. Daarom dient voortgegaan te worden 
op de ingeslagen weg waarbij bepaalde beoogde prestaties meer prioriteit moeten hebben. 
Op onderdelen van integrale schuldhulpverlening dient nog nadere uitwerking te volgen. In 
het laatste hoofdstuk van de evaluatie treft u een overzicht van conclusies, aanbevelingen 
en beslispunten aan. Dit hoofdstuk is voor ons college de basis geweest van onderstaande 
beslispunten. 

- De beoogde resultaten uit het beleidsplan worden in de resterende looptijd uitgewerkt 

- Er wordt geen extra formatie (2,7 fte en 1,5 fte) ad € 233.000 beschikbaar gesteld 
aan Orionis. 
Orionis dient dit binnen de eigen organisatie op te lossen. 
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- Samenwerking tussen de deelnemende partijen moet strakker vastgelegd worden. 
Er is veel verbeterd maar voorkomen moet worden dat de klanten nog steeds 

verwezen worden. De deelnemende partijen inclusief de gemeenten wordt 
geadviseerd om dit in afspraken vast te leggen, bijvoorbeeld een convenant. 

- Er worden laagdrempelige informatiepunten gerealiseerd. 
Er zouden inloopcentra gerealiseerd worden in Middelburg en Vlissingen, maar dit is 
nog niet gebeurd. Humanitas zou volgens het beleidsplan hierin trekker zijn. In de 
bespreking hierover met Humanitas is toegezegd dat voor 2018 het kantoor in de 
zomermaanden open blijft en dat Humanitas een bijdrage zal leveren om 
bereikbaarheid en laagdrempeligheid te realiseren in bijvoorbeeld de informatie- en 
ondersteuningspunten (wijknetwerken). Zodoende wordt het mogelijk dat inwoners 
met vragen binnen kunnen lopen en overige instanties contact kunnen leggen met 
Humanitas. Voor 2019 worden afspraken gemaakt met Humanitas welke rol 
Humanitas in het vervolg inneemt. 

- Afspraken maken tussen Orionis en bewindvoerders 
Er moeten termijnen komen waarbinnen klanten van bewindvoerders zicht krijgen op 
zelfredzaam worden. 

- Afspraken maken met werkgevers en UWV 
Deelnemende partijen (o.a. Orionis) maken afspraken met UWV en werkgevers ter 
voorkoming van oplopende schulden. 

- Vroegsignalering voortzetten met Woningcorporaties en uitbreiding onderzoeken met 
andere instanties t.a.v. energie en zorgverzekeringen 
Uit ervaringen met Woongoed en l’escaut woonservice blijkt dat dit instrument goed 
werkt om grotere schuldenproblematiek te voorkomen. 

- Geen jaarlijkse tussenevaluatie houden 
Een jaarlijkse evaluatie met interviews is zeer tijdrovend. De resterende looptijd van 
het beleidsplan is tot 1 januari 2020. Dit betekent dat in de tweede helft van 2019 
gestart moet worden met een eindevaluatie. Voorgesteld wordt om geen jaarlijks 
uitgebreide evaluatie te houden, wel om ultimo 2018/ begin 2019 monitoring over de 
voortgang en cijfers te laten plaatvinden. In de tweede helft van 2019 volgt een 
eindevaluatie van het beleidsplan met voorstellen/ aanbevelingen voor een nieuw 
beleidsplan. 
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- Communicatie verbeteren door de klant tussentijds te informeren over de voortgang 
van zijn/haar traject schuldhulpverlening 
Het is niet de bedoeling dat de klant uitsluitend bij de aanvang van het traject 
geïnformeerd wordt hoe de schuldhulpverlening wordt opgepakt, maar ook dat de 
klant tussentijds wordt geïnformeerd over de voortgang. 

Hoogachtend, 

burgemeester en wethouders van Vlissingen, 
de secretaris, de burgemeester, 

mr. drs. ing. M. van Vliet drs. A.R.B. van den Tillaar 

Bijlagen: 
- Evaluatie Beleidsplan Integrale Schuldhulpverlening Walcheren 2016-2020 
- Advies Sociale Cliëntenraad Walcheren 
- Advies WMO-Adviesraad 
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