
 

Geacht college, 
 

 

Op 26 februari jl. ontvingen wij een adviesaanvraag voor het Beleidsplan 

Schulddienstverlening inclusief de beleidsregels en de toelichting op de 

beleidsregels ter advisering.  

De Participatieraad heeft op basis van deze drie documenten een integraal 

advies opgesteld en deze op 6 april jl. ingediend. In dit advies verwijzen we 

meerdere malen naar de beleidsregels vanwege de categoriale 

afwijzingsgronden die daarin vermeld staan. 

Naar aanleiding van de reactie (d.d. 26 april 2016) van het college van B&W 

op het advies van de Participatieraad hebben wij gebruik gemaakt van het 

recht om in te spreken tijdens de vergadering van de commissie Samenleving 

op 12 mei jl. 

Voor de tekst daarvan verwijzen wij naar onze website.  

 

Vervolgens hebben wij een schriftelijke reactie van wethouder Langenacker 

op deze inspreektekst ontvangen.  Ook deze reactie konden wij – met kennis 

van de vigerende beleidsregels horende bij het Beleidsplan 

Schulddienstverlening – niet goed plaatsen.  

In het agendaoverleg van de Participatieraad met de wethouder op 24 mei jl. 

werd een en ander ons wel duidelijk toen bleek dat de beleidsregels en 

toelichting op deze regels niet samen met de nota waren aangeleverd; noch 

aan het college noch aan de commissie Samenleving. 

 

 

 

 

Aan het college van Burgemeester en Wethouders van Haarlem  

 

Datum 
Ons kenmerk 

Contactpersoon 
Doorkiesnummer 

E-mail 
Kopie aan 

Onderwerp 
 

16 juni 2016 

2016/11 

S.K. Augustin 

023-511 5273 

augustsk@haarlem.nl 

Mevr. T. Said 

Advies Beleidsregels Schulddienstverlening 

 

 

http://participatieraadhaarlem.nl/recente-adviezen/#1462883130510-3b3bc763-6bb8


 

2 

 

Op 7 juni jl. ontvingen wij tot onze verbazing een aangepaste versie van de 

beleidsregels en de toelichting horende bij de nota Schulddienstverlening 

met het verzoek een advies uit te brengen. 

Aangezien wij al hebben geadviseerd over de nota inclusief de beleidsregels 

en er volgens ons weinig aanpassingen in de nu verstuurde beleidsregels 

staan, hebben we besloten niet nogmaals te adviseren.  

Wel zal de Participatieraad de uitvoering nauwlettend volgen en zoals 

afgesproken met wethouder Langenacker op regelmatige basis casuïstiek-

overleg voeren met de afdeling SDV van de gemeente. 
 

 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 
 

Ruth Nelemaat 

Voorzitter Participatieraad Haarlem  

 

 

 

                                                                                                      

 


