
 

 

 

 

 

 

 

Besluitenlijst Informatieronde  

Onderwerp  Informatieronde stand van zaken en vooruitblik schuldhulpverlening gemeente 
Maastricht 

Datum Behandeling  26 februari 2019 

Portefeuillehouder  Wethouder Janssen 

Aanwezig  Woordvoerders en overige raads/burgerleden (totaal 18), 3 ambtenaren en 2 
burgers/afgevaardigde organisaties 
 

Woordvoerders  Es Sadki (CDA), Demas (D66), Korsten (GroenLinks), Schulpen (SAB), Van Est 
(50PLUS), Severijns (VVD), Grippeling (PVV), Habets (SPM), Gunther (Groep 
Gunther), Vrehen (SP), Borgignons (PvdA), Van Rooij (M:OED), Garnier (PVM) 

Voorzitter  Menno Janssen  

Secretaris  Bart Golsteijn 

Samenvatting en afspraken  De voorzitter opent de vergadering, heet iedereen welkom en benoemt de 
parallelle sessies. Vervolgens schetst hij de inhoud en het verloop van deze 
ronde. Na de presentatie door ambtenaren Kessels en Paes geeft de voorzitter 
alle woordvoerders de gelegenheid een bijdrage te leveren. Woordvoerders 
stellen vragen en maken opmerkingen over o.a. Wsnp i.r.t. minnelijk traject, 
evaluatie van schuldhulpverlening, de schuldhulpkaart, databank 
vroegsignalering vindplaats schulden, integrale benadering bij multiproblematiek, 
kennis over populatie, wijkgerichte aanpak, gescheiden gegevensstromen bij 
BKR, stand van zaken wachtlijsten, datum inwerkingtreding wetswijziging, AVG, 
actieplan armoede, aandacht voor mensen met gezondheidsproblematiek, 
zwarte lijst bewindvoerders, aandacht voor ouderen, stille armoede.   
 
De portefeuillehouder beantwoordt de vragen, waarbij een enkele vraag door de 
betrokken ambtenaren wordt beantwoord. 

Toezeggingen  / 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

Rondebriefje Informatieronde 

 

Onderwerp Stand van zaken en vooruitblik schuldhulpverlening gemeente Maastricht 

Datum 26 februari 2019 

Portefeuillehouder Wethouder Janssen 

Programmanummer 6 Sociaal domein 

Behandelend ambtenaar HLM Kessels 
Telefoonnummer: 043-350 4682 
Lea.kessels@maastricht.nl 

Wat hebben we aan het 
einde van de bijeenkomst 
bereikt?  

De raad is geïnformeerd over de stand van zaken van uitvoering 
schuldhulpverlening in brede zin, de vindplaats schulden in het bijzonder en 
over het vervolgtraject. 

Vorm bijeenkomst Informatiebijeenkomst  

Wie neemt uiteindelijk het 
besluit?  

Het betreft een informatie sessie waarbij besluitvorming niet vereist is.  

Verloop voorgaande 
proces 

In  november 2016 heeft de raad het beleidsplan wet gemeentelijke 
schuldhulpverlening vastgesteld, naast het actieplan armoede dat in december 
2015 door het college is vastgesteld.  

Augustus 2018 is de raad geinformeerd over de KBL en over de 
aanbevelingen van de rekenkamer met betrekking tot armoedebeleid.  

Oktober 2018 is de raad geinformeerd over de bestaande armoede aanpak. 

De informatiebijeenkomst van 12 februari 2019 heeft tot doel om de raad te 
informeren over de aanpak van schuldhulpverlening in brede zin en over de 
meest recente ontwikkeling, de invulling van een databank vroegsignalering 
middels de methodiek Vindplaats Schulden.  

Bovendien wordt de raad geinformeerd over het voornemen om  in het 
actieplan armoede dat dit jaar aan de raad ter besluitvorming wordt 
voorgelegd, ook het beleidsplan Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening 
(WGS) op te nemen om zo de  kaderstellende en controlerende taak van de 
raad te versterken.  

Inhoud  - Samenhang armoede en schuldhulpverlening; 

- Stand van zaken schuldhulpverlening  op basis van het door de raad 

vastgesteld Beleidsplan WGS, inhoudelijk en financieel; 

- Vindplaats Schulden; 

- Vervolg 

Van de raadsleden wordt 
gevraagd 

Zich te informeren 

Worden er extra partijen 
uitgenodigd voor de 
stadsronde 

Nee. 

Vervolgtraject Gemeentelijk beleidsplan integrale schuldhulpverlening en actieplan armoede 
vloeien in het derde kwartaal 2019 samen tot één actieplan armoede en 
schuldhulpverlening. (coalitieakkoord 2018-2022) 



 

 

 

 

 

 

 

 


