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Motie Beschermingsbewind

De raad van de gemeente Doetinchem, bijeen op 5 november 2020,

gelezen het raadsvoorstel "Begroting 2021 ",

Overwegende dat:
• de toename van het aantal inwoners onder bewind, maatschappelijk gezien,

een zorgelijke ontwikkeling is;
• de kosten voor bewindvoering voortdurend stijgen en daardoor, middels de

bijzondere bijstand, onverantwoord zwaar op de beschikbare publieke
middelen drukken;

• diverse gemeenten experimenteren met lichtere (en goedkopere) vormen van
ondersteuning aan de doelgroep dan beschermingsbewind;

• op 1 januari 2021 de wet 'Adviesrecht gemeenten bij schuldenbewind' van
kracht wordt die gemeenten, drie maanden nadat schuldenbewind is
ingesteld, de rechter laat adviseren of een inwoner het beste kan worden
geholpen door voortzetting van het bewind, of door een lichtere vorm van
gemeentelijke ondersteuning;

• gemeenten als Tilburg en 's-Hertogenbosch ondanks deze wet hebben
besloten tot een andere aanpak, namelijk het in eigen beheer nemen van
beschermingsbewind, door het als economische activiteit in het algemeen
belang aan to merken;

• een dergelijke aanpak niet alleen een eind kan maken aan de jaarlijkse
budgetoverschrijdingen van bijzondere bijstand maar tevens iets toevoegt aan
het instrumentarium dat onze gemeentelijke schulddienstverleners van BFO al
hebben.

Draagt het College off:
1. Direct vanaf invoering van de wet 'Adviesrecht gemeenten bij

schuldenbewind' zorgvuldig to monitoren of de adviezen van de gemeente
Doetinchem aan de rechter leiden tot andere en goedkopere oplossingen voor
de doelgroep dan het relatief dure beschermingsbewind.

2. Gelijktijdig to onderzoeken wat de voor- en nadelen voor de gemeente
Doetinchem zouden kunnen zijn om beschermingsbewind in eigen beheer to
nemen, door het als economische activiteit van algemeen belang aan to
wijzen: zowel de voor- en nadelen voor de doelgroep als de financiele voor- en
nadelen voor de gemeente Doetinchem.

3. Uiterlijk bij de Kadernota 2022 terug to komen bij de Raad met de informatie
verzameld vanwege de beslispunten 1 en 2.

en gaat over tot de orde van de dag.
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