
Beleidsregel schuldhulpverlening Hengelo 2021  
 

 

 
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hengelo stelt op [ datum ], 

gelet op artikel 3 Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, de Beleidsregel Schuldhulpverlening 

Hengelo 2021 vast. 

  

Samenvatting  

Deze regel geeft aan onder welke voorwaarden een inwoner schuldhulpverlening kan worden aangeboden 

en welke verplichtingen hierbij gelden.  

 

 

 

 

 

Artikel 1: Begripsbepaling  

  

De regeling verstaat onder:  

1. College: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hengelo 

2. Cliënt: persoon aan wie op grond van de wet schuldhulpverlening wordt gegeven 

3. Inwoner: de ingezetene die op grond van de Wet basisregistratie personen bij de gemeente 

Hengelo staat ingeschreven 

4. Schuldhulpverlening: het uitvoeren van diensten door schuldhulpverlenende organisaties gericht 

op het voorkomen, oplossen of beheersen van schulden 

5. Stadsbank: Gemeenschappelijke Regeling Stadsbank Oost Nederland 

6. Wet: Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. 

 

 

Artikel 2: Doelgroep  

 

Iedere inwoner van de gemeente Hengelo van 18 jaar of ouder kan aanspraak maken op 

schuldhulpverlening nadat: 

a. De inwoner zich tot het college wendt voor schuldhulpverlening; of 

b. De inwoner het aanbod van het college tot schuldhulpverlening aanvaardt na een door het college 

ontvangen signaal van een schuldeiser als bedoeld in artikel 3, lid 1 onderdeel b van de wet. 

 

 

Artikel 3: Aanbod  

 

Het college verleent schuldhulpverlening, waaronder inzet van de dienstverlening van de Stadsbank, 

indien en voor zover het college dit noodzakelijk acht.  

De vorm waarin de gemeente de schuldhulpverlening aanbiedt is van meerdere factoren afhankelijk en 

kan per situatie verschillen, er wordt altijd maatwerk toegepast. De factoren die in ieder geval een rol 

kunnen spelen zijn: 

a. Aard, zwaarte en omvang van de schulden 

b. Psychosociale situatie en verslavingsproblematiek 

c. Houding en gedrag van cliënt en de mate van zelfredzaamheid 

d. Een eerder gebruik van schuldhulpverlening 

e. Inkomsten, uitgaven en woonsituatie.  

 

 

Artikel 4: Verplichtingen  

 

1. Cliënt doet aan het college op verzoek of onverwijld uit eigen beweging mededeling van alle feiten 

en omstandigheden waarvan hem redelijkerwijs duidelijk moet zijn dat deze van invloed kunnen 

zijn op schuldhulpverlening. 

2. Cliënt is verplicht om alle medewerking te verlenen die redelijkerwijs nodig is gedurende de 

aanvraagperiode en tijdens het schuldhulpverleningstraject. De medewerking bestaat onder 

andere uit: 

a. Het verstrekken van alle informatie welke nodig is voor de behandeling van de aanvraag en 

het schuldhulpverleningstraject, voor zover gegevens over deze feiten en omstandigheden niet 

door het college kunnen worden verkregen; 

b. Maximale inspanning verrichten om inkomen te genereren; 

c. Het nakomen van afspraken;  

d. Geen nieuwe schulden aangaan; 



e. Het zich houden aan de bepalingen van de schuldregelingsovereenkomst. 

3. Als cliënt een beschermingsbewindvoerder heeft, dan is cliënt verplicht om een plan van aanpak te 

overleggen, inclusief budgetplan en een schuldenoverzicht. Een plan van aanpak dient in ieder 

geval het volgende te bevatten: 

a. Een overzicht van inkomsten en uitgaven die met elkaar in balans zijn; 

b. Welke acties er worden ingezet om inkomen te verhogen en uitgaven te verlagen; 

c. Toelichting op de maximale inspanning om uit te stromen uit bewind. 

 

 

Artikel 5: Weigering of beëindiging  

 

Het college weigert of beëindigt de schuldhulpverlening indien:  

1. De schuldhulpverlening voor cliënt niet langer noodzakelijk wordt geacht, zoals bepaald in 

artikel 3; 

2. Cliënt niet of in onvoldoende mate zijn verplichtingen nakomt zoals neergelegd in artikel 4;  

3. Cliënt niet langer inwoner is van Hengelo, zoals bepaald in artikel 2;  

4. Het schuldhulpverleningstraject succesvol is afgerond.  

 

 

Artikel 6: Recidive – nieuw verzoek  

 

1. Het college kan de toegang weigeren tot onderdelen van schuldhulpverlening, indien een eerder 

traject tussentijds is beëindigd vanwege onvoldoende medewerking door de cliënt.  

2. De termijn dat cliënt geweigerd kan worden is een (1) jaar, nadat het college heeft geconstateerd 

dat cliënt onvoldoende medewerking verleent aan het traject of op eigen verzoek de aanvraag of 

het traject heeft beëindigd.  

 

 

Artikel 7: Inwerkingtreding  

 

1. Deze beleidsregel treedt in werking op de dag na bekendmaking, onder gelijktijdige intrekking van 

de uitvoeringsregels toelating tot de schuldhulpverlening Hengelo 2012 - 2.  

2. Deze beleidsregel worden aangehaald als: Beleidsregel schuldhulpverlening Hengelo 2021.  

 

 

 


