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Geachte mevrouw Nuyts,

Vraag 1:
Welk bedrag keert de gemeente jaarlijks uit aan bewindvoerders die door de rechtbank zijn
aangesteld en voor hoeveel gezinnen is dit?
Antwoord 1:
In 2016 is een bedrag uitgegeven van ± € 1.800.000,- ten behoeve van ongeveer 900 huishoudens.
Vraag 2:
Waaruit wordt dat bedrag betaald?
Antwoord 2:
Dit bedrag wordt betaald uit het budget bijzondere bijstand.
Vraag 3:
Welk bedrag wordt per bewindvoerder uitgekeerd?

Vragen ex art. 48 RvO
inzake

Onderstaand treft U de beantwoording aan van de vragen die uw fractie gesteld heeft in het kader
van artikel 47 van het Reglement van Orde.

Antwoord 3:
Omdat de uit te keren bedragen verschillen per huishouden en de situatie van de onder
bewindgestelden, is niet aan te geven hoeveel per bewindvoerder wordt uitgekeerd. Het antwoord op
vraag 1 geeft hiervan wel een indruk.
Vraag 4:
Hoeveel betaalt de onder bewindgestelde maandelijks aan de bewindvoerder?
Antwoord 4:
Op basis van de Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren (Regeling beloning
curatoren, bewindvoerders en mentoren), mag de bewindvoerder kosten in rekening brengen bij de
onder bewindgestelde. Wanneer de onder bewindgestelde een inkomen heeft dat ligt onder 110 %
van de bijstandsnorm kunnen de kosten volledig via de bijzondere bijstand worden vergoed. Heeft
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iemand een inkomen boven de 110 %, dan wordt van iedere euro boven dit inkomen 50% als
draagkracht berekend en in mindering gebracht op het uit te keren bedrag ten behoeve van
vergoeding van de bewindvoerderskosten.
Vraag 5:
Hoeveel mensen kloppen jaarlijks bij u aan met de mededeling dat de bewindvoerder hun van de
regen in de drup helpt, en wat doet u dan?

Vraag 6:
Aangezien de gemeente vaak de hoge kosten van de bewindvoering zelf bekostigt is het logisch dat
zij in actie komt als de bewindvoerder zijn taak niet goed doet. Althans dat verwacht je van een
gemeente die zorgvuldig met het belastinggeld omgaat. Laat u de mensen weten dat de gemeente
bereid is om hier wat aan te doen en wat doet u als de bewindvoerder niet functioneert? Blijft u door
betalen of helpt u mee aan een andere bewindvoerder? Kaart u dat bij de rechtbank aan want dat is
logisch, of werkt u niet samen? Hoe vaak wordt er daadwerkelijk voor een andere bewindvoerder
gezorgd?
Antwoord 6:
Betrokkene maakt zelf de keuze met welke bewindvoerder hij of zij in zee wil gaan. Vervolgens wordt
het verzoek neergelegd bij de rechtbank en de rechtbank bepaalt of bewindvoering nodig is De
rechtbank is ook verantwoordelijk voor controle op de kwaliteit van de bewindvoering.
De gemeente heeft geen formele rol in deze.
Wel zijn we nu aan de slag om met bewindvoerders tot convenantafspraken te komen over de
samenwerking tussen gemeenten en bewindvoerders. Daarmee kunnen we komen tot een lijst van
bewindvoerders die kwalitatief adequate dienstverlening leveren en die samenwerken met de
gemeente.
Vraag 7:
Hoeveel kost beschermingsbewind per maand en vergoedt de gemeente deze kosten? Zo ja hoeveel
jaarlijks en voor hoeveel gezinnen?
Antwoord 7:
De kosten van beschermingsbewind zijn gelijk aan de kosten van gerechtelijk aangestelde
bewindvoering. Zie antwoord op vraag 1.
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Antwoord 5:
Betrokkene maakt zelf de keuze om bewindvoering in te zetten en maakt zelf de keuze met welke
bewindvoerder hij in zee wil gaan. Vervolgens wordt dit verzoek ingediend bij de rechtbank en de
rechtbank neemt het besluit.
Klachten over bewindvoering moeten in eerste instantie besproken worden met de desbetreffende
bewindvoerder.
Als dat niet tot een bevredigende oplossing leidt, dan kunnen mensen zich wenden tot de
brancheverenigingen van bewindvoerders of tot de rechtbank waar het bewind is uitgesproken. Zie
op de website van www.bpbi.nl of www.nbpb.nl. voor de klachtenprocedures van de
brancheorganisaties.
Betrokkene kan ook een klachtenbrief sturen naar de griffie van het kantongerecht waar het bewind
is uitgesproken. De kantonrechter kan vervolgens de klacht niet-ontvankelijk, ongegrond, gedeeltelijk
gegrond of gegrond verklaren. De kantonrechter gaat, als het nodig is, in gesprek met betrokkene en
diens bewindvoerder
De gemeente heeft geen formele rol in deze en verwijst mensen naar de formele klachtenprocedure.
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Vraag 8:
Hoeveel betaalt de persoon maandelijks die beschermingsbewind heeft en betreft het hier
verschillende bedragen per beschermingsbewind en zijn deze kosten niet buitenproportioneel
vergeleken met de inkomsten?
Antwoord 8:
Zie antwoorden vraag 3 en 4
Vraag 9:
Wat doet de gemeente indien mensen aangeven dat het beschermingsbewind niet functioneert en de
mensen nog dieper in de schulden geraken?
Antwoord 9:
Als mensen klachten hebben over het functioneren van het beschermingsbewind, dienen ze zoals
eerder aangegeven hun klachten in te dienen bij de brancheverenigingen of de rechtbank waar het
beschermingsbewind is uitgesproken.
Mensen met schulden kunnen rechtstreeks contact opnemen met de KBL of langskomen bij de
wijkservicepunten waar KBL,Trajekt en Sociale Zaken kantoor houden.

Antwoord 10:
In 2016 hebben bij de drie woningcorporaties: Servatius, Woonpunt en Maasvallei in totaal 46
huisuitzettingen plaatsgevonden op basis van huurachterstand.
Vraag 11:
Bent u bereid een proef en geld bij het ministerie aan te vragen om ambtenaren als bewindvoerder
en schuldhulpverlener te laten fungeren gezien het feit dat de gemeente zich blauw betaalt aan deze
kosten en de mensen vaak van de regen in de drup raken? Het geld voor de proef zou u kunnen
inzetten om ambtenaren deze taak te laten vervullen en tegelijkertijd zou veel ellende voor mensen
bespaard kunnen blijven (toenemende armoede, huisuitzettingen). Een Win-winsituatie.
Antwoord 11:
Deze situatie bestaat al in Maastricht: ambtenaren van de uitvoeringsorganisatie Kredietbank
Limburg fungeren als bewindvoerder.
Ik hoop uw vragen hiermee voldoende te hebben beantwoord.

Hoogachtend,
Namens het college van burgemeester en wethouders van Maastricht,
Wethouder Sociale Zaken, Ouderenbeleid, Stadsbeheer, Sport & Recreatie,

Andre Willems
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Vraag 10
Hoeveel huisuitzettingen vinden er jaarlijks plaats vanwege schulden?

