
 

 

 

 

 

  

 

  

Riedsútstel 
 

 

Ried : 18 februari 2021 

Agindapunt : 12 

Status : Mening vormend/Besluitvormend 

Program : Programma 6 - Sociaal Domein 

Eardere behandeling : 
 

Portefúljehâlder : Mevr. P.M. Jonker 

Amtner : Mevr. A. Scheeringa 

Taheakke : Bijlage 1 - Verordening beslistermijn schulddienstverlening  

                Achtkarspelen  

Bijlage 2 - Gevraagd advies Adviesraad Achtkarspelen 

Bijlage 3 - Bestuurlijke reactie op advies van Adviesraad  

                Achtkarspelen 

Saaknûmer : Z2020-10010 / S2020-24999 

 

 

Underwerp 

Verordening beslistermijn schulddienstverlening Achtkarspelen 

 
 

Wy stelle jo foar te besluten om: 

De Verordening beslistermijn schulddienstverlening Achtkarspelen vast te stellen. 
 

 

Koarte gearfetting 

Per 1 januari 2021 treedt de gewijzigde Wet gemeentelijke schulpverlening in werking (Stb. 

239). De gewijzigde Wet gemeentelijke schuldhulpverlening verplicht gemeenten om een bij 

verordening te bepalen termijn op te nemen waarbinnen de gemeente na het eerste gesprek 

over de hulpvraag moet besluiten of iemand voor een schuldenregeling in aanmerking komt. 

Een dergelijke verordening is nieuw. 

 

Foech ried/kolleezje: 

Ingevolge artikel 147 van de Gemeentewet stelt u verordeningen vast. 

 

Ynlieding 

Per 1 januari 2021 treedt de gewijzigde Wet gemeentelijke schulpverlening in werking (Stb. 

239). De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening verplicht gemeenten om een bij verordening 

te bepalen termijn op te nemen waarbinnen de gemeente na het eerste gesprek over de 

hulpvraag moet besluiten of iemand voor een schuldenregeling in aanmerking komt. 

 

Histoarje 

Een verordening beslistermijn schulddienstverlening is nieuw. 

De verordening treedt in werking na publicatie. Tot die tijd blijven de algemene bepalingen 

van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.  

 

Te berikken effekt 

Door het hebben van een Verordening beslistermijn schulddienstverlening wordt bereikt dat 

wij voldoen aan de wettelijke bepalingen en wordt tevens bereikt dat er sprake is van een 

geharmoniseerde uitvoering van de schulddienstverlening in Achtkarspelen en 

Tytsjerksteradiel vanaf 1 januari 2021. 

 

 



Ried : 18 februari 2021 
Punt : 12 
Side : 2 

 
 
 
 

 

 

 

Arguminten 

Het vaststellen van deze verordening is wettelijk verplicht 

De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening verplicht gemeenten om een bij verordening te 

bepalen termijn op te nemen waarbinnen de gemeente na het eerste gesprek over de 

hulpvraag moet besluiten of iemand voor een schuldenregeling in aanmerking komt 

 

Alternativen 

Er zijn geen alternatieven. 

 

Kanttekenings/risiko’s 

N.v.t. 

 

Finânsjes 

De Verordening beslistermijn schulddienstverlening heeft geen financiële gevolgen. De 

beslistermijn wordt in de praktijk reeds gehanteerd en wordt met de Verordening 

beslistermijn schulddienstverlening in overeenstemming met wetgeving vastgelegd. 

 
Ynwenners- en oerheidspartisipaasje 

De verordening is afgestemd met de Adviesraad Achtkarspelen. De Adviesraad is akkoord 

met de Verordening beslistermijn schulddienstverlening. 

 

Kommunikaasje 

Uw besluit wordt bekend gemaakt op de wettelijk voorgeschreven wijze, via de huis-aan-huis 

krant en op onze gemeentelijke website. 

 

Yntegraliteit 

N.v.t. 

 

Previnsje 

N.v.t. 

 

Gearwurking 

Dit advies betreft zowel de gemeente Achtkarspelen als de gemeente Tytsjerksteradiel. 

 

Ferfolchtrajekt 

Uw besluit betreft een algemeen verbindend voorschrift. Het treedt pas in werking nadat het 

is bekendgemaakt in het elektronisch Gemeenteblad en de regeling wordt geplaatst in Lokale 

wet- en regelgeving, beide te vinden op www.overheid.nl.  

 

Evaluaasje 

Tegelijkertijd met de evaluatie beleidsplan integrale schulddienstverlening 2020-2024. 

 

 

Buitenpost, 29 januari 2021 

 

 

het college van burgemeester en wethouders van Achtkarspelen, 

 

secretaris, 

 

dhr. mr. M.P. de Jong 

 

burgemeester, 

 

dhr. mr. O.F. Brouwer 

 

 



 
 

 

 

Riedsbeslút  

 

 

De raad van de gemeente Achtkarspelen; 

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 29 januari 

2021, punt nr.: 12; 

 

 

Beslút: 

 

De Verordening beslistermijn schulddienstverlening Achtkarspelen vast te stellen. 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad 

van de gemeente Achtkarspelen van 18 februari 2021. 

 

 

 

De griffier, 

 

 

 

Mevr. R. de Vries-Mulder 

 

 

De voorzitter, 

 

 

 

Dhr. mr. O.F. Brouwer 

 

 

 

 
 


