Beantwoording technische vragen
Vergadering

Commissievergadering

Datum 6-apr-21

Vragensteller

R. Lassche; ChristenUnie

Agendapunt/onderwerp

6. Beleidsplan schuldhulpverlening gem.Dalfsen 2021-2025

Eenheid

Maatschappelijke Ondersteuning

Contactpersoon

R. Bolhuis

Contactgegevens

r.bolhuis@dalfsen.nl
06-17088800

Vraag 1:
Hoe wordt de ondersteuning van de ondernemers opgepakt? Doet de gemeente dit zelf? En zo ja,
heeft de gemeente daar de expertise voor?
Antwoord:
De ondersteuning van de ondernemers is grotendeels extern. Er zijn afspraken gemaakt met 2
bureaus waar we ondernemers met schuldproblemen naartoe kunnen verwijzen.

Vraag 2:
Door wie worden de 107 bewindvoeringen via de bijzondere bijstand uitgevoerd? En heeft de
gemeente daar invloed op?
Antwoord:
De 107 bewindvoeringen (officieel: beschermingsbewinden) worden uitgevoerd door 27
bewindvoeringskantoren . Dit is niet evenredig verdeeld. Negen bureaus hebben 73 cliënten.
De gemeente heeft hier beperkt invloed op. Dit gaat met name in situaties waarbij de gemeente zelf
de verwijzer is of als de verwijzing weliswaar door een andere instantie gaat, maar wel in overleg met
de gemeente verloopt. Bijvoorbeeld als de cliënten al in contact staan met SAAM Welzijn, De Kern,
Humanitas, Vluchtelingenwerk e.d.
Het grootste deel van de bewindvoeringen zijn via de rechtbank gelopen, daar heeft de gemeente
geen invloed op kunnen hebben. Een cliënt is daarnaast vrij in het kiezen van een bewindvoerder .
Het is niet altijd duidelijk hoe een cliënt in contact komt met een bewindvoeringskantoor. Dit kan
bijvoorbeeld ook via een begeleidings- of dagbestedingsorganisatie gaan.
Vraag 3:
Hoe is de controle op de uitvoering van budgetbeheer en bewindvoering geregeld? In verleden
kwamen daar regelmatig klachten over.
Antwoord:
Bewindvoeringskantoren moeten zijn ingeschreven bij een register. Dit kan alleen als aan bepaalde
kwaliteitscriteria wordt voldaan. Hier heeft de branchevereniging van bewindvoeringskantoren een
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taak. Formeel geschiedt controle en toezicht op de bewindvoeringskantoren door de rechtbanken.
De bewindvoerder moet per cliënt ook periodiek aan de kantonrechter verlag uitbrengen van de
werkzaamheden . Een enkele keer wordt een kantoor uit het register geschrapt naar aanleiding van
klachten of door niet nakomen van de afspraken met de rechtbank.
Als gemeente verwijzen wij alleen naar kantoren waar wij goede ervaringen mee hebben. Wel is dit
soms subjectief. Waar de ene cliënt heel tevreden is over een bureau is iemand anders weer
ontevreden over hetzelfde bureau.
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