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Geachte heer/mevrouw, 

Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente. 

   

 Bezoekadres  E-mailadres 

  Hazenweg 121 gemeente@hengelo.nl 

 Telefoonnummer 

  14-074 

 
 

Op 17 augustus 2018 hebben de heer F. van Grouw en mevrouw M. Huis in ’t Veld van de SP 
fractie schriftelijke vragen gesteld over het onderwerp bewindvoering. Met deze brief 

beantwoorden wij de vragen. 
 

 
1. Hoe denkt het college over de initiatieven op het gebied van bewindvoering zoals 

in Groningen en Zutphen zijn opgezet? 
 

Wij volgen de ontwikkelingen op de voet. Ook in Hengelo hebben we te maken met zeer hoge 
kosten voor bewindvoering (zie bijlage). Als het gemeenten in de praktijk lukt om deze kosten 

substantieel af te laten nemen, dan zijn we zeker geïnteresseerd om te kijken of de gekozen 
werkwijze ook voor onze gemeente mogelijk is. 

 
 

2. Is het college bereid te onderzoeken of bewindvoering door de gemeente Hengelo 
een mogelijkheid is?  

 
We willen graag onderzoeken of bewindvoering door de gemeente Hengelo een mogelijkheid is.  

We hebben de wettelijke taken op het gebied van schuldhulpverlening neergelegd bij de Stadsbank 
Oost Nederland. Daarnaast biedt de Stadsbank ook bewindvoering aan als extra dienstverlening. 

Het is voor mensen die bewindvoering nodig hebben, mogelijk om een bewindvoerder van de 
Stadsbank te kiezen. In het kader van bijzondere bijstand kennen we voor de bewindvoerder van 

de Stadsbank dezelfde vergoedingsmogelijkheden als voor commerciële bewindvoerders.  
 

Het is interessant om te kijken of de dienstverlening met betrekking tot bewindvoering goedkoper 
kan. Er zijn diverse plannen gepresenteerd door verschillende gemeenten. U verwijst al naar 

Groningen en Zutphen. We hebben echter nog geen feitelijke financiële resultaten gezien. 
Aan de diverse plannen om de kosten voor bewindvoering te verlagen zitten ook wat juridische 

elementen, die nog niet altijd even goed uitgekristalliseerd zijn. 
 

Zo is Deventer door de Autoriteit Consument en Markt (ACM) op de vingers getikt over hun besluit 
om gratis bewind aan te bieden, maar mensen met een bewindvoerder uit de markt geen 

bijzondere bijstand voor de kosten te verstrekken. Na de uitspraak van de ACM is het resultaat dat 
ook de gemeentelijke bewindvoerder de cliënt een rekening moet sturen met zijn kosten. Cliënten 

met een laag inkomen kunnen vervolgens bij de gemeente bijzondere bijstand aanvragen. 
Deventer heeft het beleid daarop aangepast en geeft in haar beleid nu expliciet aan dat inwoners 

zelf hun bewindvoerders mogen kiezen. De vergoeding voor de kosten wordt echter gemaximeerd 
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op de (lagere) vergoeding die de gemeentelijke bewindvoerders vragen. De eerste resultaten van 

dit project wachten we af. 
 

Groningen heeft besloten om vanaf 1 maart 2018 gratis bewindvoering aan te bieden voor mensen 
met een laag inkomen. Ook alle lopende bewinden moeten worden omgezet naar een 

gemeentelijke bewindvoerder, anders wordt de bijzondere bijstand stop gezet. Het is nog niet 
duidelijk of de rechtbank mee gaat in de lijn van het besluit om alleen nog eigen bewindvoerders 

aan te wijzen. Tot op heden wordt de noodzaak tot bewind vastgesteld door de rechter en ieder is 
vrij om een bewindvoerder te kiezen. 

We volgen de ontwikkelingen op de voet, zowel van Deventer als Groningen. 
 

Zoals we hiervoor al noemden hebben wij onze wettelijke taken op het gebied van 
schuldhulpverlening overgedragen aan de Stadsbank Oost Nederland. Daarnaast levert de 

Stadsbank ook diensten die in de markt worden aangeboden,  zoals bewindvoering. We kunnen er 
voor kiezen om de bewind taken van de Stadsbank volledig zelf op te pakken.  

 
 

3. Indien het college een dergelijk onderzoek laat uitvoeren wanneer denkt het 
college dan de resultaten aan de gemeenteraad te kunnen presenteren? 

 
Het is zinvol om te onderzoeken waar kostenreductie mogelijk is en wat voor onze gemeente een 

optie is in de uitvoering. We willen dit vanuit de inhoud bekijken.  
Wij denken dat we eind 2018 een eerste opbrengst van dit onderzoek kunnen presenteren. 

 
 

 
 

 
Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Hengelo, 
de secretaris,    de burgemeester, 

 
De heer J. Eshuis                                 De heer S.W.J.G Schelberg 
 

 
 

Bijlagen: 1 


