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Op 30 december heeft de SP fractie ons enkele vragen gesteld naar aanleiding van een persbericht 

over de Stadsbank Oost Nederland (SON). Op 7 januari 2020 hebben AB-leden van de SON een 

voorbeeldraadsbrief ontvangen, zoals deze door de Gemeente Enschede is gebruikt om de 

gemeenteraad te informeren over de situatie bewindvoering bij SON. De voorbeeldbrief van de 

gemeente Enschede is als bijlage meegezonden. Hierin vind u informatie omtrent de situatie 

bewindvoering bij de SON. 

Na ontvangst van deze voorbeeldbrief, is er nog contact geweest met de SON voor beantwoording 

van de vragen.  

 

Vragen.  
1. Welke maatregelen kan het college nemen om er voor te zorgen dat alle cliënten waarvoor de 

aanvraagprocedure beschermingsbewind bij de Stadsbank loopt, geen enkel nadeel 
ondervinden van het niet benoembaar zijn door de rechtbank tot 27 maart?  

Wij hebben onze inwoners aangeboden om over te stappen naar een andere bewindvoerder. 
We hebben de inwoners op enkele commerciële aanbieders gewezen waar we goede 
ervaringen mee hebben. Zie hieronder een samenvatting van hoe er gehandeld is bij een 
inwoner van de Gemeente Oude IJsselstreek.  

 

Werkelijke situatie: Voor een inwoner Oude IJsselstreek stond op 8 januari 2020 een gesprek gepland bij de 

rechtbank voor uitspraak bewindvoering. 

Op 6 januari 2020 is er contact tussen de gemeente en het schuldhulpmaatje geweest over het feit dat de 

Stadsbank een tijdelijke aanname stop heeft en het feit dat de casus met spoed door een bewindvoerder 

opgepakt moet gaan worden. 

Op basis hiervan is er door het schuldhulpmaatje en door de gemeente Oude IJsselstreek contact gezocht met 

een ander bewindvoerderskantoor die nu een intentieverklaring heeft afgegeven. 

Deze intentieverklaring is op 8 januari ingebracht tijdens de zitting. 

Gevolg is dat de Stadsbank niet als bewindvoerder is aangewezen, maar een ander bewindvoerderskantoor. 

Hierdoor loopt de aanvraag van de betreffende inwoner geen vertraging op. 
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2. Kan het college aangeven over hoeveel cliënten het betreft voor wie de aanvraagprocedure is 
opgestart?  

Het gaat in de Oude IJsselstreek om 4 huishoudens wie in de aanvraagprocedure zitten. Op 

dit moment is 1 inwoner overgestapt naar een andere bewindvoerder.  

 

3. Een vertraging van de aanvraagprocedure voor beschermingsbewind, kan grote gevolgen 
hebben voor de aanvragers zoals: uitstel WSNP procedure en daardoor beslaglegging, 
loonbeslag, hogere deurwaarderskosten etc. Op welke wijze worden deze mensen 
schadeloos gesteld?  

Door de SON is voor de cliënten die het betreft, passende actie ondernomen. Zo is er Budget 
Beheer (BBR) opgestart. Zodat bovengenoemde gevolgen niet aan de orde zullen zijn, en de 
inwoners niet gedupeerd worden. Dit geldt ook voor de Oude IJsselstreek. 

 

4. Op welke wijze worden de gedupeerde cliënten in de Oude- IJsselstreek geïnformeerd?  

Cliënten die al het aanbod van bewind door de SON hebben gekregen, worden persoonlijk 

uitgenodigd door de SON om de situatie toe te lichten en alternatieven te bespreken. 

De Oude IJsselstreek heeft ook zelf contact gezocht met inwoners die in de 

aanvraagprocedure zitten en alternatieven aangegeven. 

 

5.  Overweegt het college om andere commerciële aanbieders in te schakelen bij de gedupeerde 
cliënten en eventuele nieuwe aanvragen?  

Ja, dit deden we ook al. We hebben goed contact met een aantal stabiele commerciële 
aanbieders van bewindvoering. Inwoners werden daar al naar doorverwezen of op 
geadviseerd. 

 

6. In de brief van de Stadsbank staat dat de cliëntenstop voor het onderdeel bewind geen 
gevolgen heeft voor de maatschappelijke beschikbaarheid van bewind voor mensen die deze 
voorziening nodig hebben. De vraag is: Is er nu wel of geen cliëntenstop voor mensen die het 
beschermingsbewind nodig hebben en tot welke datum geldt deze cliëntenstop?  

Op 18 december 2019 heeft de Rechtbank Overijssel via een brief laten weten dat de termijn 

waarbinnen de SON niet meer wordt benoemd in nieuwe zaken wordt verkort tot 1 maart 

2020. De maatregel van niet-benoembaarheid zelf wordt gehandhaafd. De Rechtbank 

Gelderland volgt de beslissing van de Rechtbank Overijssel. Dit betekent dat de SON tot 1 

maart 2020 ook voor cliënten vanuit de Achterhoek niet benoembaar is als bewindvoerder. 

 

7.  Kan het onderzoek, waartoe het DB opdracht heeft gegeven en voor 1 maart klaar zou zijn 
evenals het verbeterplan in de MO-commissie van april behandeld worden?  

De resultaten en conclusies van dit onderzoek worden uiterlijk verwacht op 1 maart 2020. De 

uitkomsten kunnen leiden tot andere maatregelen dan al in het huidige actieplan van de SON 

is opgenomen.  

Wij zullen de resultaten met u delen en agenderen voor de eerstvolgende commissie, nadat 

de stukken zijn ontvangen.  

 

 

 

Namens burgemeester en wethouders, 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Hans Boesveld 

Team Welzijn en Onderwijs 
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Bijlagen 

1. Raadsbrief Enschede informatie gevolgen rechtbank inzake bewindvoeringsprocessen SON 

 

 

 

 

 

 

Deze brief/beschikking maakt onderdeel uit van een gedigitaliseerd proces en is daarom niet 

ondertekend 


