
 

 
 

 
 
AMENDEMENT Bewindvoerders belonen voor goed gedrag 
 
De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 4 november 2019, 
 
In beraadslaging over de programmabegroting 2020-2024, 
 
Constaterende dat:  

• Het college heeft voorgesteld om de inkomensgrens voor het verlenen van volledige vergoeding 
uit de bijzondere bijstand voor de kosten voor beschermingsbewindvoering te verlagen van 
115% van de bijstandsnorm naar 100% van de bijstandsnorm; 

• Dit gemotiveerd wordt omdat deze inkomensgrens een aanzuigende werking zou hebben en 
beschermingsbewind in veel gevallen een onnodig zwaar middel zou zijn; 

• Het college schat dat het haalbaar moet zijn om 25% van de klanten binnen een jaar laten 
uitstromen uit beschermingsbewindvoering en in te laten stromen in Budgetondersteuning op 
Maat (BooM); 

 
Overwegende dat: 

• Verlaging van de inkomensgrens geen recht doet aan de kwetsbare positie van inwoners die 
onder bewind staan en de oplossing voor het probleem bij de verkeerde partij legt; 

 
Verder overwegende dat: 

• De aanzuigende werking niet ontstaan is door genoemde inkomensgrens, maar door het feit dat 

een paar jaar terug de regeling landelijk van toepassing is verklaard voor mensen met 

problematische schulden (was eerst alleen voor mensen met mentaal onvermogen); 

• De beoordeling of beschermingsbewind een geëigend middel is helemaal niet bij de gemeente 

licht maar bij de rechter en de rechtbank dit elk jaar toetst; 

• Versnelde uitstroom niet wordt bereikt door verlaging van de inkomensgrens, maar door 

verbetering van de beschermingsbewindtrajecten; 

• Er voor bewindvoerders momenteel geen prikkel is om beschermingsbewindtrajecten zo kort 

mogelijk te laten zijn omdat zij een landelijk vastgesteld tarief krijgen en trajecten jaarlijks kunnen 

worden verlengd; 

• Bij de aanvraag reeds een bewindvoerder wordt aanbevolen, ook door de medewerkers van de 

gemeentelijke Schulddienstverlening, sociale raadslieden, maatschappelijk werkers, etc.1. 

• De gemeente op basis van goede ervaringen, of intentieafspraken met bewindvoerders kan 

komen tot een lijst van bewindvoerders die zij, rechtstreeks dan wel via maatschappelijke 

partners, aan de kwetsbare inwoners van Haarlem wil aanbevelen; 

• De gemeente Rotterdam met bewindvoerders een ‘samenwerkingsconvenant’ heeft opgesteld 

bericht op verbetering van de onderlinge werkprocessen, communicatie, integrale 

kwaliteitsborging en rol- en taakverdeling2 

• Er ook winst te boeken is door de tijd te verkorten die zit tussen onderbewindstelling en 

aanmelding voor schulphulp; 

                                                 
1 Zie p.4 van het Verzoek tot onderbewindstelling en/of instelling van mentorschap, onder 5e. Te benoemen tot 
bewindvoerder(s). 
2 Zie https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/prikkel-bewindvoerders-om-mensen-daadwerkelijk-uitschulden-
te-helpen~bcaf7c6c/ en https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/beschermingsbewind/1718_9023-covenant-
bewindvoering-0506B.pdf 

https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/Bewindvoering-en-of-mentorschap.pdf
https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/prikkel-bewindvoerders-om-mensen-daadwerkelijk-uitschulden-te-helpen~bcaf7c6c/
https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/prikkel-bewindvoerders-om-mensen-daadwerkelijk-uitschulden-te-helpen~bcaf7c6c/
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/beschermingsbewind/1718_9023-covenant-bewindvoering-0506B.pdf
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/beschermingsbewind/1718_9023-covenant-bewindvoering-0506B.pdf


 

Besluit:  

• Beslispunt 2 onder a en b te hernoemen naar b en c; 

• In beslispunt b (nieuw) “De aanvullende voorstellen” te wijzigen in “De aldus gewijzigde 
aanvullende voorstellen”; 

• Een nieuw beslispunt 2 a in te voegen luidende  
 
“De aanvullende voorstellen voor een sluitende begroting als volgt te wijzigen: 
 
De inkomensgrens voor beschermingsbewind wordt niet verlaagd. De taakstelling van 100.000 
euro per jaar dient te worden bereikt door het effectiever en korter maken van 
bewindvoeringstrajecten. Hierover worden afspraken gemaakt in een convenant met 
bewindvoerders naar het voorbeeld van Rotterdam. Bewindvoerders die aantoonbaar werk 
maken van het verkorten van trajecten, het reduceren van de schuldenlast van hun cliënten, 
en/of toewerken aan afschaling naar lichtere vormen van inkomensbeheer worden beloond voor 
goed gedrag middels een financiële prikkel en het werken met ‘preferred supplierschap’”. 
 

• En alle overige verwijzingen in de onderliggende stukken conform bovenstaand aan te passen. 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Frank Visser, ChristenUnie 
 


