2de financiële afwijkingenrapportage 2020
PROGRAMMA/ TAAKVELD
Sociaal domein
Samenkracht en Burgerparticipatie (algemene voorzieningen)
Wijkteams (toegang)
Inkomensregelingen (incl. armoedebeleid)
Begeleide- en Arbeidsparticipatie
Maatwerkvoorzieningen (Wmo)
Maatwerkdienstverlening 18+
Maatwerkdienstverlening 18 Onderwerp

: Tijdelijke uitbreiding capaciteit cluster schulddienstverlening

Betreft

: FCL 46719100 / ECL 30000

Oorzaak afwijking:
De gemeente is wettelijk verplicht om inwoners te ondersteunen bij het vinden van een adequate
oplossing van schulden. Volgens het NVVK (Vereniging voor Schuldhulpverlening en sociaal bankieren),
vanwege de coronacrisis is de verwachting voor 2020 en daarna een stijging van het aantal hulpvragen
met minimaal 30%”. Door het vertragende effect is er op dit moment (medio oktober 2020) nog geen
sterke stijging zichtbaar in Uden voor aanvragen schulddienstverlening, maar de toegenomen werkloosheid en economische recessie zijn belangrijke indicatoren voor de voorspelling van aanvragen
schulddienstverlening. Dat geldt nog sterker voor verzoeken van onze inwoners voor budget coaching,
omdat de budgetconsulent aan de poort staat als inwoners ondersteuning willen hebben om financiële
orde op zaken te stellen.
Tenslotte krijgt de gemeente Uden door de nieuwe wetgeving per 1 januari 2021 eerder signalen
binnen van onder andere woningbouwverenigingen en energiebedrijven inzake de achterstanden
bij de betaling van facturen. Het wordt de taak van de gemeente om deze zogenaamde “vroegsignalering” op te pakken om te voorkomen dat inwoners dieper in de schulden terecht komen. De
verwachting is dat inwoners eerder in beeld komen bij de gemeente door deze preventieve wet. Naar
alle waarschijnlijkheid zal de werklast van het cluster schulddienstverlening door bovengenoemde
redenen sterk toenemen.
In de septembercirculaire 2020 is een verwijzing naar de kamerbrief Steun- en Herstelpakket (i.v.m.
gevolgen coronavirus) van 28 augustus 2020 gemaakt waarin maatregelen zijn opgenomen, o.a. voor
het tegengaan van problematische schulden. Voor 2020 en 2021 is er voor de gemeenten macro resp.
€ 15 mln. en € 30 mln. beschikbaar voor gemeentelijk schuldenbeleid. Op 27 oktober 2020 heeft het
College met een tijdelijke uitbreiding van de capaciteit cluster schulddienstverlening 2021 ingestemd.
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