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onderwerp
Beantwoording art. 41 vragen collectief schuldregelen

Geachte raadsleden,

In antwoord op de vragen van de raadsleden, de heren Stengs, Kocak, Bal, van 
Luyn en Hazeveld over bovenvermeld onderwerp, berichten wij u het volgende. 

Voor de goede orde hebben wij eerst de vragen vermeld en vervolgens ons 
antwoord.

1. Hoe functioneert het schuldhulpbeleid tot nu toe? 

Antwoord:
Het schuldhulpbeleid functioneert tot nu toe goed. Op dit moment vindt de evaluatie 
plaats van de afgelopen 4 jaar. Begin 2021 volgt een nieuw beleidsplan voor de 
komende 4 jaar.

2. Is het college op de hoogte van het nieuwe initiatief waar veel draagvlak voor is 
bij andere gemeenten? 

Antwoord:
Ja het college is op de hoogte van het nieuwe initiatief. Eind 2018 is dit in Den Haag 
en Amsterdam gestart als pilot. Inmiddels sluiten er meer gemeenten aan bij het 
initiatief. Het kan bijdragen aan het versnellen van de procedure om tot een akkoord 
te komen met alle schuldeisers. Er is echter pas een akkoord als alle schuldeisers 
hebben ingestemd. Met name private en kleine schuldeisers willen nog wel eens een 
akkoord tegen houden. Zolang niet alle schuldeisers meedoen, kan het nog steeds 
zo zijn dat de procedure lang duurt.
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3. In hoeverre heeft het college overwogen om aan te sluiten bij het nieuwe 
initiatief? Zo nee, waarom niet? Zo ja, kunt u deze overweging toelichten? 

Antwoord: 
Tot nu toe heeft het college dat nog niet overwogen. We nemen dit echter mee voor 
het nieuwe beleid. Indien we aansluiten bij het schuldenlab moeten gemeenten dan 
wel alsnog zelf convenanten sluiten met kleinere of lokale schuldeisers.
In ieder geval wordt ook nu al gebruik gemaakt van de convenanten die er zijn en 
waarbij partijen bij voorbaat al akkoord gaan met een voorstel van een NVVK lid.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Beverwijk,
de gemeentesecretaris, de burgemeester,

drs. E.R. Loenen drs. M.E. Smit
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