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Onderwerp: Motie schulddienstverlening-bewindvoering 

Portefeuillehouder: Wethouder Telder 

Datum: 4 oktober 2016 

 

 

Aanleiding voor de mededeling 

Op 2 juni 2016 hebt u de motie aangenomen van D66 inzake bewindvoering. 

Hierbij is besloten om te onderzoeken of de gemeente een rol kan hebben bij de aanvraag van 

bewindvoering en daarnaast een eventueel vervolg mee te nemen in het onderzoek voor het 

nieuwe armoedebeleid. 

 

Kern van de boodschap 

Werkwijze Bureau voor financiële ondersteuning 

 

Vanuit het Bureau voor financiële ondersteuning (BvFO) hebben wij geen directe invloed op 

toewijzing van bewindvoering. Of bewindvoering noodzakelijk is, wordt vastgesteld door de 

rechtbank. Wanneer de rechtbank deze noodzaak heeft vastgesteld, is de gemeente inderdaad 

wettelijk verplicht om voor de inwoner zonder of met beperkte draagkracht de 

bewindvoerderskosten te vergoeden. 

 

BvFO heeft afspraken gemaakt met het Buurtplein om de doorstroom naar bewindvoering te 

beperken. Aangezien we binnen het Bureau voor financiële ondersteuning diverse alternatieven 

hebben voor bewindvoering, willen we deze groep mensen eerst op intake hebben. 

We kunnen door middel van een vorm van budgetbeheer een goed alternatief bieden voor 

bewindvoering. Vaak zijn deze vormen ook meer passend en sluiten we aan bij de 

zelfredzaamheid van de inwoner. Wij indiceren wat er voor de betrokken inwoner 

noodzakelijk is. Vaak is het alternatief budgetbeer en budgetcoaching. 

 

De buurtcoaches melden mensen met financiële problemen aan bij Bureau voor financiële 

ondersteuning. De afspraak is dat een buurtcoach niet meer rechtstreeks bewindvoering 

aanvraagt bij de rechter. Wanneer we naar de aantallen van nieuwe onder bewindgestelden 

kijken van het afgelopen jaar, lijkt deze aanpak te werken. Voor het eerst sinds jaren is het 

aantal onder bewindgestelden niet toegenomen. Dit is nog niet direct af te lezen uit de 

financiële cijfers aangezien er per januari 2015 een wettelijke verhoging van de tarieven voor 

bewindvoering heeft plaatsgevonden. 

 

Verdere toelichting (bevoegdheid, informatieplicht etc.) 

Het huidige bestand van onder bewindgestelden is nog altijd fors; daar hebben we geen directe 

invloed op de uitspraak van de rechter. We onderzoeken momenteel de mogelijkheden om 

hier verdere gerichte acties op uit te zetten. Het is dus ook een onderdeel voor het 

onderzoek voor het nieuwe armoedebeleid. 

 

 


