
 

 

GEMEENTERAAD ENKHUIZEN 

 

 

 

INFORMATIEF 

 

  

 BRIEF VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 

  

 AANBESTEDING SCHULDHULPVERLENING 

  

 Aan de voorzitter van de gemeenteraad 

  

 Geachte voorzitter, 

 

 

Uitkomst aanbesteding 

De 7 Westfriese gemeenten hebben een gezamenlijke aanbesteding uitgevoerd voor 

schuldhulpverlening. Er hebben in totaal 3 partijen ingeschreven voor deze 

aanbesteding en alle drie voldoen zij aan de gestelde eisen en voorwaarden. De 

economische meest voordelige inschrijving is ingediend door Stichting Kredietbank 

Nederland. 

 

Vanaf begin 2010 voert PLANgroep de schuldhulpverlening uit voor de gemeente 

Enkhuizen. Dit contract is per 1 april 2014 opgezegd. Aansluitend wordt met 

Kredietbank een nieuwe raamovereenkomst gesloten voor de duur van 1 jaar met 3 

keer een optie tot verlenging (tot en met uiterlijk 31 maart 2018). 

 

Verloop aanbesteding 

In totaal hebben drie partijen zich ingeschreven op de aanbesteding, te weten:  

- Conclusion B.V. (PLANgroep)  

- Stichting Kredietbank Nederland 

- Westerbeek COD B.V.  

 

Het resultaat van de aanbesteding is inmiddels schriftelijk verzonden naar de drie 

inschrijvers onder voorbehoud van besluitvorming door de colleges van de 

Westfriese gemeenten. Er vindt op kort termijn een verificatiegesprek met de 

Stichting Kredietbank Nederland en worden er nadere werkafspraken gemaakt. 

 

Het NIC heeft het projectteam bij de aanbestedingsprocedure begeleid. De 

procedure en de aanbestedingsdocumenten zijn in alle zorgvuldigheid doorlopen, 

uitgevoerd en opgesteld en zijn door de juristen van het NIC nagekeken. 

 

Financiele gevolgen 

Het aanbestedingsresultaat is positief. De verwachting is daarom dat de kosten van 

de aanbesteding binnen het beschikbare budget voor schuldhulpverlening vallen.  

 

 



SVF 

Naast Kredietbank zal de gemeente voor schuldhulpverlening ook gaan 

doorverwijzen naar  Coöperatieve Vereniging SVF Nederland (SVF) te Alkmaar. SVF 

heeft een registeraccountant in dienst. Zij kunnen de vergoeding voor de 

schuldbemiddeling ten laste van de boedel brengen.  

SVF behandelt schuldenregelingen van schuldenaren met een inkomen vanaf 

modaal.  De schuldenaren zijn vrij om hier gebruik van te maken. De gemeentelijke 

schuldhulpverlening blijft ook mogelijk.  

Het SVF is lid van de NVVK (de brancheorganisatie voor schuldhulpverleners).  

Er zal met SVF een raamovereenkomst worden opgesteld waar  in de 

inspanningsverplichting en de de inhoud en de vorm van de 

managmentrapportages worden vastgelegd.  

 

 

 Enkhuizen 11 maart 2014 

 

Hoogachtend, 

Burgemeester en wethouders van E n k h u i z e n 

 

De  secretaris,                 De  burgemeester, 

 

 

 

 

 

 

(R.M. Reus)                             (J.G.A. Baas)  

 

 

  

  

 

 

 


