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Geacht college,
Een onderwerp dat onze aandacht trekt, is de gang van zaken omtrent de bewindvoering. Dit
onderwerp wordt al heel kort aangetipt in het coalitieakkoord.
Het aantal personen in beschermingsbewind blijft zowel in onze gemeente als ook landelijk gezien
sterk stijgen. In beginsel betaalt men de kosten van beschermingsbewind zelf, maar mensen met
onvoldoende middelen kunnen een beroep doen op de bijzondere bijstand. Veel mensen maken hier
gebruik van.
Ook in Hengelo merken we dat de kosten voor bewindvoering sterk stijgen. We willen als SP dat de
gemeente een grotere rol bij dit beschermingsbewind aan onze burgers gaat spelen. Als SP denken
we dat door de uitvoering van beschermingsbewind in eigen hand te nemen zowel de kwaliteit van
de bewindvoering verbeterd kan worden als de kosten voor de gemeente beperkt kunnen worden.
Bewindvoering door de gemeente wordt dan een voorliggende voorziening. Ook zal de
samenwerking met andere bij deze persoon betrokken (ondersteunende) partijen kunnen verbeteren
door de bewindvoering bij de gemeente te beleggen.
In andere gemeenten is men al begonnen met het zelf uitvoeren van de bewindvoering en na de
investeringskosten levert dit aanzienlijke bedragen op, als voorbeeld:
De totale uitgaven van gemeente Groningen aan bewindvoering bedragen in 2018 3,3 miljoen euro. Tussen 2018 en 2021
zullen Groningers die onder bewindvoering staan gefaseerd overstappen van commerciële naar een gemeentelijke
bewindvoerder. De verwachting is dat dit vanaf 2021 een besparing oplevert van 1 miljoen euro(1).
Ter vergelijking: in Zutphen betaalt de gemeente voor ongeveer 1.100 inwoners de bewindvoering. Dat zal voor 2018
neerkomen op een bedrag van ongeveer 1,3 miljoen. Als de gemeente het voorbeeld van Groningen volgt, kunnen we daar
bijna € 400.000,- per jaar mee besparen. Maar belangrijker nog: mensen zijn beter af als de gemeente zelf gratis
bewindvoering uitvoert en als het in individuele situaties mogelijk is een lichtere vorm van hulp te bieden.

Onze vragen:
1. Hoe denkt het college over de initiatieven op het gebied van bewindvoering zoals in
Groningen en Zutphen zijn opgezet?
2. Is het college bereid te onderzoeken of bewindvoering door de gemeente Hengelo een
mogelijkheid is?
3. Indien het college een dergelijk onderzoek laat uitvoeren wanneer denkt het college dan
de resultaten aan de gemeenteraad te kunnen presenteren?
Hoogachtend,
Namens de SP fractie
Floor van Grouw en Marie-José Huis in ‘t Veld

