
 Memo 

Aan: PvdA fractie, Gemeenteraad Oude IJsselstreek 

Cc:  

Van: Wethouder van de Wardt 

Datum: 14 februari 2019 

Kenmerk: 32278 

Onderwerp: Vragen PvdA Bewindvoering 

 
Beste gemeenteraad, 
 
Hierbij de beantwoording van de vragen van de PvdA over Bewindvoering: 
 
Naar aanleiding van het ingekomen stuk namens de Nederlandse Beroepsvereniging voor 
Professionele Bewindvoerders en naar aanleiding van een persbericht in de Gelderlander van  
6 februari over mogelijk frauduleus handelen van Bewindvoeringskantoor AproPlus hebben wij de 
volgende vragen; 
Op welke manier worden onze inwoners door verwezen naar beschermingsbewind? 
Inwoners die via een keukentafelgesprek met een zorgconsulent een advies of verwijzing voor 
Bewindvoering krijgen, worden door de gemeente doorverwezen naar bewindvoerders waar de 
gemeente goede ervaringen mee heeft. Denk aan Stadsbank, Pactus etc. 
Inwoners kunnen ook via andere kanalen bij bewindvoerders terechtkomen, met name via de rechter. 
 
Betreft het hier professioneel beschermingsbewind aangesloten bij de Landelijke Beroepsverlening 
Beschermingsbewindvoerders? 
Ja. 
 
Hoeveel inwoners uit Oude-IJsselstreek maken gebruik van Beschermingsbewind? 
In de maand januari 2019 hebben 105 cliënten bijzondere bijstand ontvangen voor 
beschermingsbewind. Dit zijn actieve actuele aantallen die bij de gemeente bekend zijn. Er zijn ook 
inwoners die beschermingsbewind hebben, maar hiervoor geen bijzondere bijstand ontvangen. Om 
hoeveel inwoners het hier gaat, is niet bekend. 
 
Wat betreft WSNP-Bewindvoering; 
Naar aanleiding van berichten in de pers over mogelijk frauduleus handelen van 
Bewindvoeringskantoor AproPlus, wil onze fractie weten welke maatregelen u gaat nemen om deze 
schandalige praktijken in de toekomst te voorkomen.  
Via een keukentafelgesprek proberen wij inwoners bij erkende en betrouwbare bewindvoerders onder 
te brengen. Via andere kanalen kunnen inwoners alsnog bij andere bewindvoerders terecht komen. 
De rechtbank heeft hier een rol in.  
 
Er is een wetsvoorstel in voorbereiding waarbij gemeenten adviesrecht krijgen in de gerechtelijke 
procedure rondom schuldenbewind. 
Vooruitlopend op dit wetsvoorstel; wat kunt u nu al in gang zetten om misbruik van mensen die in de 
meest kwetsbare positie verkeren te voorkomen. 
Zie antwoord 1: Inwoners die via een keukentafelgesprek met een zorgconsulent een 
advies/verwijzing voor Bewindvoering krijgen, worden door de gemeente doorverwezen naar 
bewindvoerders waar wij goede ervaringen mee hebben. Denk aan Stadsbank, Pactus etc. 
 
 
 
 
 
 
 



Wij vragen ons af of het leidende principe van dit college; er van uit gaan dat mensen zelfredzaam zijn 
en in staat zijn de regie in eigen hand te nemen stand kan houden. Wetenschappelijk onderzoek heeft 
andermaal uitgewezen dat het vermogen tot logisch nadenken bij mensen met financiële problemen 
significant daalt. De zelfredzaamheid neemt substantieel af. Hoe kijkt het college met de blik van 2019 
tegen het leidende principe?  
Het leidende principe is houdbaar. Zelfredzaamheid kan afnemen bij inwoners door diverse 
omstandigheden. Wanneer dit punt bereikt, is voor elke inwoner anders. De gemeente zal handelen 
wanneer de leidende principe zelfredzaamheid niet meer van toepassing is. 
 


