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Geachte raadsleden,
Naar aanleiding van de ingezonden brief van een inwoner van Huizen, over zijn ervaringen met het
bureau zelfstandigen, heeft mevrouw Leeuwin van de Partij van de Arbeid vragen gesteld over het
schuldhulpverlening aan zelfstandigen.
In de beantwoording van de vragen is rekening gehouden met de privacy van de inwoner.
De vragen worden hieronder beantwoord.
Vraag 1: Klopt het dat ondernemers uit Huizen zich moeten melden bij het bureau zelfstandigen
in Hilversum als zij financiële problemen hebben?
Ja dat klopt.
Vraag 2: Zo ja, heeft u cijfers van het aantal ondernemers dat zich daar vanuit Huizen meldt?
Hieronder de aanmeldingen van 2017 en 2018
2017: 14 met financiële problemen
2018: 13 met financiële problemen
Vraag 3: Klopt het dat zij daar vervolgens worden doorverwezen naar een andere,
(gecontracteerde) organisatie?
Dat klopt. Het Bureau Zelfstandigen is geen schuldhulpverlenende instantie. Ais schuidhuipveriening
nodig is wordt men doorverwezen naar een gespecialiseerde organisatie. Zuidweg en Partners of
Menzing en Partners.
Vraag 4: Wat is precies de rol van die organisaties? Is die rol bedoeld als adviserend, coachend
en oplossend?
De hulpverlening is oplossingsgericht.
Vraag 5: Wie controleert de kwaliteit van de organisaties waarnaar wordt doorverwezen en hoe
gebeurt dat?
De uitvoering van het Bijstandsbesluit Zelfstandigen is sinds 2008 volledig gemandateerd aan de
gemeente Hilversum. Zij controleren ook de kwaliteit van de geleverde dienstverlening.
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Vraag 6: Wat betaalt de gemeente Huizen voor zo'n traject?
Er zijn verschillende trajecten die door 2 verschillende organisaties warden uitgevoerd. De (maximale)
kosten van de trajecten worden hieronder genoemd.
Menzing en Partners maximaal € 3.500,00.
Zuidweg en Partners maximaal € 4.050,00.
Vraag 7: Wordt door de gemeente Huizen gecontroleerd of een traject met goed gevolg is
verlopen?
De Bbz, inclusief de kwaliteitsbewaking is volledig gemandateerd aan de gemeente Hilversum.
Incidenteel is er overleg over een casus.
Vraag 8: Wordt op enig moment de ondernemer zelf gevraagd naar zijn ervaringen? Door de
gemeente Huizen dan wel door het zelfstandigen-loket?
Menzing en Partners stuurt na afloop van het traject een evaluatie formulier. De gemeente Huizen
evalueert de ervaringen van ondernemers niet actief. Indien men het niet eens is met de besluitvorming
staan daarvoor de gebruikelijke rechtsmiddelen open.
Vraag 9: Heeft u cijfers van het aantal succesvol afgelegde trajecten en ook van de niet
succesvolle trajecten? M.a.w.: wat is het slagingspercentage?
Een traject wordt als succesvol beschouwd als er een akkoord is bereikt met alle schuldeisers, als het
Bbz krediet volledig afgelost is of als op een andere wijze, bijvoorbeeld door een spaarsanering de
schuldeisers zijn uitbetaald.
De slagingskans van een traject wordt mede bepaald door de inzet en medewerking van de schuldenaar.
Het slagingspercentage van 2017 en 2018 is nog niet bekend omdat een schuldhulpverleningstraject aan
zelfstandigen meestal 3 jaar duurt. Cijfers over voorgaande jaren zijn niet beschikbaar.
Vraag 10: Bent u bereid na te gaan wat er is fout gegaan in bovenstaande casus en de raad
daarover te informeren?
Na bestudering van het dossier kunnen we met zekerheid zeggen dat de begeleiding voldaan heeft aan
de normen van dienstverlening aan een zelfstandig ondernemer. Vanwege privacy redenen worden de
omstandigheden niet openbaar in deze brief beantwoord.

/toogachtend,
Burgemeester en wethouders

.J. Veldhuisen
gem eentesecretaris
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Geacht college,
Op 23 november jl. heeft een van onze inwoners een brief naar de gemeenteraad gestuurd. De
betreffende brief is opgenomen op de lijst van ingekomen stukken, rubriek C onder nr. 4, van de
raadsvergadering van 13 december jl..
Deze Huizer inwoner heeft zich als ondernemer, in verband met schuldenproblematiek waar hij zelf
niet meer uit kwam, gewend tot het Bureau Zelfstandigen Gooi en Vechtstreek in Hilversum. Door dit
loket werd hij doorverwezen naar het adviesbureau Menzing & Partners. Dit bureau zou, gelet op zijn
problematiek, het meest geschikt zijn.
Inmiddels is betrokkene echter zeer teleurgesteld over de hele gang van zaken. Hij heeft geen goede
adviezen gekregen, onvoldoende begeleiding en er is geen oplossing geboden. Sterker nog, op dit
moment wil de belastingdienst geen uitstel meer geven en heeft betrokkene zijn woning te koop
gezet in de hoop op die manier de schuldenproblematiek op te kunnen lossen.
Dit brengt mij tot de volgende vragen aan uw college:
1. Klopt het dat ondernemers uit Huizen zich moeten melden bij het bureau zelfstandigen in
Hilversum als zij financiële problemen hebben?
2. Zo ja, heeft u cijfers van het aantal ondernemers dat zich daar vanuit Huizen meldt?
3. Klopt het dat zij daar vervolgens worden doorverwezen naar een andere, (gecontracteerde)
organisatie?
4. Wat is precies de rol van die organisaties? Is die rol bedoeld als adviserend, coachend en
oplossend?
5. Wie controleert de kwaliteit van de organisaties waarnaar wordt doorverwezen en hoe gebeurt
dat?
6. Wat betaalt de gemeente Huizen voor zo’n traject?
7. Wordt door de gemeente Huizen gecontroleerd of een traject met goed gevolg is verlopen?
8. Wordt op enig moment de ondernemer zelf gevraagd naar zijn ervaringen? Door de gemeente
Huizen dan wel door het zelfstandigen-loket?
9. Heeft u cijfers van het aantal succesvol afgelegde trajecten en ook van de niet succesvolle
trajecten? M.a.w.: wat is het slagingspercentage?
10. Bent u bereid na te gaan wat er is fout gegaan in bovenstaande casus en de raad daarover te
informeren?
Margot Leeuwin,
PvdA Huizen

