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De raad van de gemeente Hilversum, in vergadering bijeen op 09-12-2020, behandelend
agendapunt 9 raadsvoorstel Verordening Schulddienstverlening,

constaterende dat:
• er in Hilversum ongeveer 4000 huishoudens met problematische schulden zijn. Daarvan

melden er zich jaarlijks ongeveer 400 bij de gemeentelijke schuldhulpverlening en worden
er jaarlijks ongeveer 150 toegelaten tot een schuldregeling waarmee ze na drie jaar
schuldenvrij zijn. Er zijn ongeveer 650 inwoners die in een schuldregeling zitten;

• de gemeente verantwoordelijk is voor de schuldhulpverlening en zich het volgende ten
doel heeft gesteld:
o problematische schuldensituaties zoveel mogelijk voorkomen, opsporen in een vroeg

stadium en oplossen en zorgen dat er geen recidive optreedt na succesvolle afronding
van een schuldentraject;

• de gemeente in veel van de gevallen een grote schuldeiser is. Het gaat dan om
gemeentelijke belastingen, leenbijstand, terugvordering uitkering en parkeerservice;

• stapeling van boetes, aanmaningskosten, invorderingskosten en rente op
betalingsachterstanden onwenselijk is en naast de schuldenproblematiek ook de
bijkomende maatschappelijke problemen vergroot;

• er vaak achteraf alsnog kwijtschelding wordt aangevraagd;
• de afdeling belastingen bijna altijd akkoord gaat met uitstel of een voorstel tegen finale

kwijting tijdens een schuldregeling,

voorts overwegende dat:
• de gemeente al het mogelijke moet doen om te voorkomen dat kwetsbare inwoners door

beslaglegging of boetes van de zijde van de overheid verder in financiële problemen
komen;

• schuldhulpverlening alleen werkt als alle aan schulden gerelateerde problematiek wordt
aangepakt en de gemeente belemmeringen die oplossingen in de weg staan waar
mogelijk wegneemt,

verzoekt het college:
• verantwoordelijkheid te nemen op het gebied van schuldhulpverlening en te voorkomen

dat problematische schuldsituaties verergeren door het debiteurenbeleid van de
gemeente zelf. Zodoende wordt het college verzocht te onderzoeken hoe de
samenwerking tussen de verschillende teams kan worden verbeterd en grondig te
onderzoeken welke juridische mogelijkheden er zijn om deze samenwerking te
bevorderen;

• de gemeenteraad voor het zomerreces 2021 over de resultaten te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Gerben van Voorden Henk Blok
Hilversums BelangCDA
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