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==================================================================== 

Vragen GroenLinks; antwoorden in cursief 

Met een zekere regelmaat worden we in het nieuws geconfronteerd met negatieve 
verhalen over bewindvoering. Het aantal commerciële bureaus groeit explosief en de 
kwaliteit laat nog wel eens te wensen over. Onlangs stond er nog een bericht in de 
Gelderlander over het vermoeden dat een bewindvoerder uit Varsseveld geld van cliënten 
naar zijn privérekening heeft weggesluisd. De gevolgen voor mensen die toch al in een 
financieel kwetsbare positie zitten, kunnen enorm zijn.  

1. In hoeverre is er zicht op dat bewindvoerders die door de gemeente Doetinchem 
worden betaald bonafide zijn en welke maatregelen worden getroffen, om te voorkomen 
dat mensen de dupe worden van slechte bewindvoering? 

Het toezicht op Bewindvoering is belegd bij de Kantonrechter op basis van het Besluit 
kwaliteitseisen curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren.  
Zicht vanuit onze organisatie is er in die zin alleen op aanvragen Bijzondere Bijstand. 
N.a.v. de vastgestelde goedkeuring door de kantonrechter op de rekening & 
verantwoording van Bewindvoerders gaan wij pas over tot verstrekking van bijzondere 
bijstand van bewindvoeringskosten. Daarnaast acteren wij op basis van signalen die wij 
van inwoners of Buurtcoaches ontvangen. Zorgwekkende signalen leggen we aan de 
Rechtbank voor en deze heeft ons in eerdere situaties geadviseerd om cliënten een klacht 
in te laten dienen bij het Bewindsbureau van de Rechtbank Gelderland met duidelijke 
beschrijving van de aspecten van de klacht. Hierbij worden cliënten indien nodig 
ondersteund. 
 

2. De gemeente kan bijvoorbeeld de kosten van bewindvoering verlagen en daarvoor 
eigen bewindvoerders inzetten. Dat is goedkoper en er bestaat beter zicht en invloed op 
de kwaliteit van de bewindvoering. Ziet de wethouder dit als een optie en zo ja op welke 
termijn zou dit te realiseren zijn? 

Wij werken hieraan. Momenteel zitten we in de eindfase van de aanvraagprocedure bij 
het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM met betrekking tot de beoordeling van ons 
toelatingsverzoek om zelf beschermingsbewind te mogen uitvoeren. De laatste fase is dat 
het verzoek zal worden voorgelegd aan de Kantonrechter en we verwachten dat we 
hierover in de komende maanden uitsluitsel zullen krijgen. 
Het is de vraag of we daarmee de directe kosten kunnen verlagen. De tarieven zijn bij wet 
bepaald conform de Regeling beloning curatoren, beschermingsbewindvoerders en 
mentoren. Wij zullen wel meer zicht en invloed hebben op de kwaliteit. Dit omdat we dan 
zelf een breed scala aan diensten uitvoeren op het gebied van beheer van gelden 
(beschermingsbewind en meerdere vormen van budgetbeheer) en ‘de juiste vorm’ kunnen 
inzetten voor onze inwoners. Bovendien hebben wij direct de verbinding met de overige 
onderdelen op het gebied van financiële ondersteuning binnen ons Bureau voor Financiële 



 

 

Ondersteuning (BvFO) en kunnen wij direct de juiste producten/diensten inzetten in 
gevallen van schuldenbewind, maar ook op het gebied van zelfredzaamheid/leerbaarheid. 
 
 
Ten aanzien van de specifieke situatie rond bewindvoerder AproPlus BV is ons bekend dat 
de kantonrechter dit kantoor heeft geschorst als bewindvoerder, curator en mentor. Er 
stonden diverse inwoners uit de gemeente Doetinchem onder beschermingsbewind bij 
AproPlus BV. Voor 32 inwoners betaalden wij de bewindvoerderskosten via de bijzondere 
bijstand. Deze inwoners hebben we in beeld en hun dossier is ondergebracht bij een 
nieuwe tijdelijke bewindvoerder. Deze heeft de taak de financiële situatie weer te 
stabiliseren en er zorg voor te dragen dat de cliënt er zo min mogelijk hinder van zal 
ondervinden. 
Een gemeente heeft feitelijk geen actieve rol in bewindvoerders dossiers. Het is een relatie 
tussen de bewindvoerder, rechtbank en cliënt. In sommige gevallen betaalt de gemeente 
de bewindvoerderskosten (of deels) vanuit de bijzondere bijstand omdat de cliënt dit niet 
kan betalen (onvoldoende draagkrachtig). De gemeente Doetinchem probeert vanuit de 
zorgplicht voor haar inwoners via het BvFO wel een proactieve rol te nemen richting 
rechtbank, bewindvoerderskantoren en inwoners die onder bewind hebben gestaan bij 
AproPlus BV. Tot nu toe wordt dit door alle partijen gewaardeerd. We zullen onze hulp 
actief blijven aanbieden, deze inwoners in het vizier blijven houden en hen ondersteunen 
waar mogelijk en noodzakelijk. 


