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Geachte mevrouw, heer, 
 
De Wet Gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) is per 1 januari 2021 gewijzigd. De aanpassingen 
zijn vooral gericht op de mogelijkheid van gegevensuitwisseling in een vroeg stadium tussen lokale 
overheden en aanbieders van wonen, zorgverzekeringen en nutsvoorzieningen met als doel grotere 
problemen (in verband met betalingsachterstanden) te voorkomen. Met de aangepaste Wgs wordt het 
probleem van het ontbreken van een wettelijke grondslag voor deze gegevensuitwisseling 
ondervangen. Met deze brief informeren wij u over de start van het lokale proces vroegsignalering 
schulden op basis van betalingsachterstanden. 
 
Proces vroegsignalering schulden 
Op 29 juni 2021 heeft het college besloten te starten met het lokale proces vroegsignalering schulden 
op basis van betalingsachterstanden. Daarmee beoogt het college problematische schulden te 
voorkomen en waar nodig inwoners te ondersteunen richting een financieel gezonde situatie. In het 
licht van de verwachte 'boeggolf' aan schulden door de coronacrisis is het vroegsignaleren van 
(beginnende) schulden extra belangrijk.  
 
In de achterliggende tijd is regionaal en lokaal gewerkt om te komen tot een sluitende aanpak. De 
SDD benadert de eigen cliënten met een signaal van een betalingsachterstand. De gemeente 
(middels de subsidierelatie via Sterk Papendrecht) benadert de niet-cliënten van de SDD - behalve de 
signalen onder de € 500,-. Gezien de omvang en lagere urgentie van de signalen onder de € 500,- 
wordt daarvoor een brief verstuurd door de SDD (zie bijlage voor visuele weergave). 
 
Bij het vroeg signaleren van schulden op basis van betalingsachterstanden wordt gebruik gemaakt 
van gevoelige, persoonlijke gegevens van inwoners. Dergelijke gegevensverwerking brengt een risico 
met zich mee. Er is daarom een Data protection impact assessment opgesteld. Deze is getoetst door 
de Functionaris Gegevensbescherming. De adviezen hieruit zijn zoveel mogelijk opgevolgd en de 
restrisico's zijn geminimaliseerd.  
 
In navolging van de regiogemeenten starten we in het derde kwartaal van 2021 met de uitvoering van 
dit proces.  
 
We verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van Papendrecht, 
de secretaris, 
 
 
 
J.M. Ansems 

de wnd. burgemeester, 
 
 
 
A.M.M. Jetten 
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