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onderwerp 
Bestuurlijke reactie rapport Schuldhulpverlening Beverwijk 2021 

Geachte heer/mevrouw, 
 
Op 3 november jl. ontvingen wij uw conceptrapportage Schuldhulpverlening 
Beverwijk. In uw begeleidend schrijven vraagt u ons om een reactie op het rapport.  
Hierbij treft u onze reactie aan. 
 
Allereerst danken wij u voor de brede context waarin u het onderzoek heeft 
uitgevoerd. Het verheugt ons dat u constateert dat de instrumenten en uitvoering van 
de schuldhulpverlening in samenwerking met de maatschappelijke partners goed 
werkt. Daarnaast zijn wij blij dat de inzet om het bereik van de schuldhulpverlening 
zo groot mogelijk te maken wordt gewaardeerd.  
Wij zijn blij dat u constateert dat de gemeente bereidwillig is om iedere cliënt te 
ondersteunen en faciliteren, maar dat de cliënt een belangrijke rol speelt bij een 
succesvolle schuldhulpverlening.  
Wij erkennen ook uw constatering dat het bereiken van inwoners met schulden 
ingewikkeld is doordat niet alle schuldeisende partijen zich direct melden bij de 
gemeente en inwoners met schulden gemiddeld 5 jaar wachten voor zij hulp zoeken.  
 
Ten aanzien van uw aanbeveling om de instrumenten en uitvoering 
schuldhulpverlening op orde te houden, kunnen wij aangeven dat voortdurend wordt 
geëvalueerd en zo nodig bijgestuurd. Nieuwe inzichten, technieken en methoden die 
de schuldhulpverlening ten goede komen worden waar mogelijk ingezet en 
toegepast. Zo ook wanneer het gaat over het bespreekbaar maken van het hebben 
van schulden.  
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Tot slot uw aanbeveling om te onderzoeken of uit het systeem van vroegsignalering 
meer inwoners worden bereikt. Onder de inwoners die via de vroegsignalering in 
beeld komen, zitten ook inwoners die nog niet eerder werden bereikt. Daarom kan 
worden gesteld dat het bereik door de inzet van de vroegsignalering is vergroot. Bij 
de evalutatie wordt nader ingegaan in welke mate het bereik is vergroot.     
 
 
Hoogachtend, 
 
de gemeentesecretaris,          de burgemeester, 
 
 
 
drs. E.R. Loenen                     drs. M.E. Smit 
 
Bijlage(n): geen 


