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Schriftelijke vragen inzake: Stadsbank Oost Nederland 
 
Aan het college van burgemeester en wethouders. 
 
Schriftelijke vragen op grond van artikel 33 van het Regelement van Orde 
Ingediend op 30december 2019 
 
Vraagsteller: Elja Tersteeg, raadslid SP 
 
Het college / de burgemeester wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden. 
 
Onderwerp: Stadsbank Oost Nederland 
 
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? 

2. Kan het college aangeven over hoeveel cliënten het betreft voor wie de aanvraagprocedure is 
opgestart? 

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? 

4. Op welke wijze worden de gedupeerde cliënten in de Oude- IJsselstreek geïnformeerd? 
5. Overweegt het college om andere commerciële aanbieders in te schakelen bij de gedupeerde 

cliënten en eventuele nieuwe aanvragen? 
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 ? 

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? 
 
 

Toelichting  
1. Gelderlander 23 december 
Op 23 december vermelde de Gelderlanders(editie Enschede)onder de kop: “Stadsbank Oost 
Nederland door de rechter op de vingers”. Zij mogen tot 1 maart geen nieuwe cliënten aannemen. 
Het gaat over de wijze van verantwoording aan de rechtbank. 
Bij een toelichting in dit artikel wordt door de wethouder Kampman van Enschede vermeld dat er 
wordt gekeken of de Bewindvoering kan overgaan naar een commerciële partij of dat er mee 
gewacht kan worden tot 1 maart. 
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2. Informatie griffie 24 december met bijlagen. 
a. Maatregel niet benoembaarheid ( 1maart-27 maart) 
b. Naast Zon zijn er andere aanbieders  
c. Cliëntenstop  
d. Verbeterplan 
e. Onderzoek 1 maart 2020 


