
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

Geachte leden van de Raad, 

 

Op 23 december 2019 heeft wethouder Kampman u per mail geïnformeerd over de gevolgen 

van het besluit van de rechtbank om de Stadsbank Oost-Nederland (SON) tot 1 maart 2020 in 

nieuwe zaken niet meer te benoemen als curator, bewindvoerder of mentor. Met deze brief 

wordt u nader door ons College geïnformeerd.  

 

In een eerste brief dd. 9 december 2019 geeft de Rechtbank Overijssel aan dat de SON 

voorlopig niet meer zal worden benoemd in nieuwe zaken als curator, bewindvoerder of mentor. 

Dit tot in ieder geval 27 maart 2020. Aanleiding voor het besluit van de rechtbank is het niet op 

tijd leveren van administratieve gegevens door de SON bij bewindvoeringszaken. Er is geen 

kritiek op de inhoudelijke dienstverlening naar de cliënten. 
In totaal verzorgt de SON voor ruim 1200 cliënten de bewindvoering. Bestaande cliënten 

hebben op geen enkele manier last van de maatregel van de rechtbank. En dat geldt ook voor 

de overige dienstverlening van de SON. Naast de SON hebben overigens ook andere 

bewindvoerders een vergelijkbare sanctie gekregen. 

 

Gesprek met de rechtbank 

De brief is aanleiding geweest om als directie van de SON direct een gesprek met de 

Rechtbank Overijssel aan te vragen. Dit gesprek heeft op maandag 16 december 2019 

plaatsgevonden. Tegelijkertijd is al een actieplan voor borging van tijdige aanlevering naar de 

rechtbank verzonden. Dit in de verwachting dat dit mogelijk tot een andere beslissing van de 

rechtbank zou kunnen leiden.  

 

Definitieve uitspraak rechtbank 

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. 
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Gedegen onderzoek 

Tijdens een extra vergadering van het Dagelijks Bestuur van de SON is, aanvullend aan het 

actieplan, opdracht gegeven om een gedegen onderzoek te doen naar de werkwijze van de 

afdeling Bewind. De resultaten en conclusies van dit onderzoek verwachten wij uiterlijk op 1 

maart 2020. De uitkomsten kunnen leiden tot andere maatregelen dan al in het huidige 

actieplan is opgenomen.  

 

Geen consequenties voor bestaande cliënten  

Voor de bestaande cliënten die onder beschermingsbewind van de SON staan heeft de 

beslissing van de rechter geen enkele consequentie. Voor cliënten die nog niet onder bewind 

staan, maar waarvan de SON al wel een zogenoemde “bereidheidsverklaring“ heeft afgegeven, 

heeft de rechtbank per brief laten weten dat deze nog wel behandeld en afgehandeld worden. 

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

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

 

Overigens, Bewindvoering van de SON is een op zichzelf staande activiteit van de SON en 

behoort niet tot de GR (Gemeenschappelijke Regeling)-taken die door gemeenten aan de SON 

zijn overgedragen. De uitspraak van de rechtbank voor het onderdeel bewind van de SON heeft 

dan ook geen gevolgen voor de (maatschappelijke) beschikbaarheid van bewind voor mensen 

die deze voorziening nodig hebben. Naast de SON zijn er andere aanbieders van bewind. 

 

Tot slot 

Wij gaan ervan uit u hiermee op adequate wijze te hebben geïnformeerd. Wij willen tenslotte 

benadrukken dat de kwaliteit van de dienstverlening van SON niet in het geding is. De SON 

betreurt de gang van zaken en zal het onderzoek en de komende periode gebruiken om orde 

op zaken te stellen. Indien u, nadere vragen heeft over het gestelde in deze brief, dan horen wij 

het graag van u. Het spreekt voor zich dat wij u de komende maanden op de hoogte zullen 

houden van de voortgang van dit dossier. 

 

 

 

Hoogachtend, 

 

Burgemeester en Wethouders van Enschede, 

de loco-Secretaris, de Burgemeester, 

 

 

 

(E.A. Smit) (dr. G.O. van Veldhuizen) 


