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ONDERWERP

Raadsinformatie over de totstandkoming van het transitieplan schuldhulpverlening van Orionis 
Walcheren

Geachte heer/mevrouw,

In het beleidsplan 2016-2020 van Orionis Walcheren is aangegeven binnen welk kader
dienstverlening wordt geboden op het gebied van schuldhulpverlening. Het wettelijk kader 
daarvoor is de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening (WGS) maar ook de Wet Financieel 
Toezicht (WFT) en het bankreglement en de normeringen vanuit de Nederlandse Vereniging 
van Kredietverstrekkers (NVVK).
Over de periode 2016-2018 zijn voor de integrale uitvoering van dit beleidsplan middelen 
beschikbaar geweest vanuit Europese subsidie via het project Entry. 
In 2019 zijn die middelen vervallen en worden ook niet door de Walcherse gemeenten 
beschikbaar gesteld. Om die reden is door Orionis Walcheren een transitieplan opgesteld 
waarin is aangegeven welke dienstverlening binnen het financiële kader nog kan worden 
uitgevoerd ingaande 2019. Het transitieplan is getoetst aan het wettelijk kader en aan het 
genoemde beleidsplan. 

Taken die niet meer door Orionis Walcheren worden uitgevoerd: 
WSNP bewind : De wettelijke schuldregeling werd al jaren uitgevoerd door de kredietbank 
maar is in formele zin geen expliciete gemeentelijke taak. Met name advocatenkantoren 
maar ook commerciële bewindvoerders voeren deze regeling ook uit. Landelijk wordt het 
aantal uitgesproken bewinden steeds minder waardoor het aantal dossiers per 
bewindvoerder ook is teruggelopen. Inmiddels heeft de Rechtbank in alle 60 lopende 
dossiers van Orionis Walcheren nieuwe bewindvoerders benoemd en wordt gewerkt aan de 
overdracht van de ruim 15.000 onderliggende documenten. Op 1 april 2019 zal deze 
transitie gereed zijn.
Beschermingsbewind : De uitvoering van beschermingsbewind is eveneens in formele zin 
geen expliciete gemeentelijk taak. Veelal commerciële bewindvoerderskantoren voeren deze 
regeling uit. Ondanks de meerwaarde voor de klant om deze taken in eigen beheer uit te 
voeren waren de (loon)kosten op deze schaal hoger dan het rendement. De betreffende 
bewindvoerder heeft besloten om als zelfstandige door te gaan. Veel van de klanten hebben 
aangegeven graag mee over te gaan. Deze transitie is afgerond op 1 juli 2019.  
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Enkelvoudig budgetbeheer: Enkelvoudig budgetbeheer (dus zonder schuldenregeling) 
werd ingezet als preventie instrument. Ook hiervoor geldt dat dit in formele zin geen 
gemeentelijke taak is, ondanks dat deze goed past binnen het gemeentelijk kader als het 
gaat om preventie en vroegsignalering. Genoemd budgetbeheer wordt eveneens uitgevoerd 
door commerciële partijen. Deze partijen vragen voor hun klanten hiervoor veelal bijzondere 
bijstand aan. 
Ook is dit een taak die door het voorliggend veld kan worden uitgevoerd. Klanten zijn 
hierover geïnformeerd en dienen zelf contact te leggen met een marktpartij waarna de 
overdracht kan plaatsvinden. Deze transitie zal zijn afgerond op 1 mei 2019. 

Taken die Orionis Walcheren uitvoert: 
Integrale poort : Orionis Walcheren is gestopt met het inloopspreekuur Schuld Hulp 
Verlening (SHV) op de dinsdagochtend. Daarvoor in de plaats worden nu integrale 
dienstverlenings-gesprekken gevoerd. Deze vinden alle dagen van de week plaats. Het 
klantdienstverleningsgesprek vindt plaats samen met de afdeling Werk en Inkomen. Naast 
informatie en advies kan een directe matching volgen richting werk en/of gekeken worden 
naar schuldhulpverlening en inkomensvoorzieningen. Op deze manier kunnen in een vroeg 
stadium de juiste producten worden ingezet voor de klant. 
Schuldenregelingen : Het kan hier gaan om schuldbemiddeling, schuldsanering 
(verstrekking saneringskrediet) en bemiddeling bij een crisis (dreigende afsluitingen e.d.) Het 
gaat hier om een kerntaak op grond van de WGS. 
Budgetbeheer : In combinatie met een schuldenregeling is budgetbeheer veelal een 
randvoorwaarde om te komen tot een geslaagde schuldenregeling. Ook dit past binnen het 
wettelijk kader. 
Budget coaching : Ondersteuning van het traject naar Werk: Veel meer dan in het verleden 
zal integraal vanuit Werk en Inkomen vroegsignalering ten aanzien van 
schuldenproblematiek plaatsvinden. Met de inzet van diverse interventies (budget coaching, 
budgetbeheer, schuldenregelingen) zal de klant sneller uit kunnen strormen naar werk 
doordat de zorgen omtrent de schuldenproblematiek minder zijn. Er is aangetoond dat 
mensen dan cognitief beter functioneren en betere lange termijn beslissingen kunnen 
nemen.
Preventie en vroegsignalering : Op grond van een overeenkomst met woningcorporaties 
Woongoed en l‘escaut woonservice vindt vroegsignalering plaats ten aanzien van 
huurachterstanden. Dit past volledig in het integrale beleidsplan. 
Daarnaast worden budgetcoaches ingezet om in een vroeg stadium personen kort te 
begeleiden om schuldenregelingen te voorkomen dan wel te zorgen dat men uiteindelijk op 
eigen kracht weer zelf de financiën op orde kan houden. 
Persoonlijke leningen : Sociaal bankieren betreft een kredietbanktaak en wordt uitgevoerd 
op grond van de WFT. Voor kredietbanken is deze verplicht vanuit de NVVK. Een sociale 
lening kan ertoe bijdragen dat niet gekozen wordt voor consumptieve kredieten met hoge 
rentes. Daarnaast kan een persoonlijke lening worden ingezet als instrument om kleine 
schulden af te kopen.  
Schuldhulpverlening aan ondernemers : Op grond van de WGS en de normeringen van 
de NVVK is de gemeente verplicht een voorziening aan te bieden voor ondernemers. De 
wijze waarop dit gebeurt staat vrij. In het beleidsplan is hiervoor geen duidelijk kader 
opgenomen. 
Bij een volgend beleidsplan dient dit kader wel te worden aangegeven. Voor nu geldt dat 
ondernemers worden doorverwezen naar NVVK leden die hierin gespecialiseerd zijn,
waarbij steeds per casus wordt gekeken wat er nodig is, met name om de kosten hierin zo 
laag mogelijk te houden. 
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Voorliggend veld: 
Gemeenten hebben een regierol rond het voorliggend veld. Met name vanuit de 
subsidierelatie die we met genoemde organisaties hebben. Vanuit de uitvoering heeft 
Orionis Walcheren met Humanitas afspraken gemaakt over het completeren van dossiers 
als eerste stap naar een aanmelding voor schuldhulpverlening. Humanitas heeft 
aangegeven hiervoor het spreekuur binnen Orionis Walcheren te willen continueren. Mocht 
blijken dat de klant meerdere gesprekken nodig heeft, wordt deze automatisch een klant van 
de Thuisadministratie van Humanitas, die de klanten verder op weg gaan helpen. 
De toekomstige ontwikkeling van het sociaal domein op Walcheren zal bepalend zijn voor de 
wijze waarop de dienstverlening in de toekomst wordt vormgegeven. Belangrijk is om 
aansluiting te houden op het gebied van Werk, Inkomen en Zorg. De huidige transitie van de 
schuldhulpverlening past daar prima in en is daarbij toekomstbestendig. 

Financiële consequenties : kosten transitie SHV € 75.000,-- De afbouw van het budget is 
per 1 januari 2019. De kosten lopen deels nog door vanwege de overdracht van dossiers 
aan andere partijen. De transitiekosten zijn eenmalig, en zullen worden opgenomen in de 
2e begrotingswijziging van Orionis Walcheren.

Hoogachtend,

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

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


