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Maastricht, 16 mei 2017

Geacht college,
In het verleden heeft de Liberale Partij Maastricht en ook andere partijen er melding van gemaakt dat
gezinnen die een bewindvoerder aangewezen krijgen via de rechtbank, van de regen in de drup komen en het
heel moeilijk is om een nieuwe bewindvoerder aangesteld te krijgen.
We vragen ons af of er bij de Rechtbank interesse is om in te grijpen en zich te verdiepen welke
bewindvoerders niet toegewezen zouden moeten worden. Dit gaat al zeker 10 jaar zo zijn gang, en het
verwoest veel mensen hun levens, ze worden uiteindelijk op straat gezet.
De Liberale Partij Maastricht heeft de wethouder diverse malen verzocht met de rechtbank in gesprek te gaan
over deze ernstige situatie, wij hebben zelfs verzocht dat de gemeente dit soort taken dan maar over moet
nemen. Door bijvoorbeeld aan de hand van de signalen een zwarte lijst van bewindvoerders op te stellen etc.
We hebben diverse toezeggingen gehad op dit gebied maar in de praktijk is er nog niet veel van te merken.
Een partij stelt nu voor een meldpunt in te richten. Wie wil degelijke verantwoordelijkheid op zich nemen op
het terrein van slechte bewindvoering? Gemeente en rechtbank?
Vraag 1. Wat heeft het gesprek met de rechtbank opgeleverd over de slechte bewindvoerders?
Vraag 2. Ziet de rechtbank de ernst van de zaak in? Welke snelle maatregelen gaat zij dan treffen tegen
slechte bewindvoerders?
Vraag 3. Wat gaat de rechtbank doen voor de gezinnen die door de schuld van de bewindvoerder van de
regen in de drup zijn geraakt, aangewezen door de rechtbank?
Vraag 4. Is er samenwerking met de rechtbank mogelijk en wat heeft de gemeente tot nu toe gedaan en
bereikt (graag aantallen noemen).

Met vriendelijke groet,

Kitty Nuyts fractievoorzitter
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