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Onderwerp: Schriftelijke vragen inzake beschermingsbewind 

 

 

Geachte leden van de raad, 

 

Op verzoek van de SP fractie Midden-Groningen treft u hieronder de beantwoording van de vragen 

aan met betrekking tot beschermingsbewind.  

 
1. Hoeveel is de gemeente jaarlijks kwijt aan beschermingsbewind door commerciële 

bedrijven? 

2019 - €1.131.166,49 

2018 - €1.028.235 

2017 - €905.069 

 
2. Bent u het met de SP eens dat met kracht geprobeerd moet worden deze uitgaven 

omlaag te brengen? Indien nee, waarom niet? 

Wij delen de mening van de SP dat het wenselijk is de uitgaven aan beschermingsbewind 

terug te dringen. Daar werken we ook aan. In 2019 is de Pilot “samenwerking gemeente en 

beschermingsbewindvoerder” gestart. Het doel van de Pilot is het verbeteren van de in- en 

uitstroom van burgers naar beschermingsbewind, zodat beschermingsbewind (tijdelijk) kan 

worden ingezet voor iedereen die dit nodig heeft en ook voor zolang dit nodig is.  

 

De insteek is dat onderbewindgestelden sneller doorgeleid zullen worden naar 

schuldhulpverlening. Er wordt kritisch gekeken naar de passendheid van bewindvoering, en 

indien mogelijk wordt een lichtere maatregel ingezet of wordt er gewerkt aan 

zelfredzaamheid.  

 

De verwachting is dat inzetten op samenwerking tot gevolg heeft dat de kosten van 

beschermingsbewind zullen dalen. De eerste effecten zullen naar verwachting in de loop 

van 2021 zichtbaar worden.  
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3. Kunnen deze uitgaven naar uw mening omlaag gebracht worden door het 

beschermingsbewind in eigen beheer te nemen? Zo ja, hoeveel zou ons dit op kunnen 
leveren? Zo nee, waarom niet? 

In 2018 is er een onderzoek uitgevoerd om te kijken of de gemeente beschermingsbewind 

zelf kan uitvoeren. Er is een business case opgesteld waarbij in totaal 8 verschillende 

varianten zijn onderzocht.  

 

De conclusie van dit onderzoek is dat wanneer de gemeente Midden-Groningen zelf de 

dienst beschermingsbewind aanbiedt dit alleen betrekking heeft op nieuwe instroom. De 

mensen die reeds onder beschermingsbewind staan worden niet bereikt. In de Gemeente 

Midden-Groningen is beschermingsbewind niet aangemerkt als economische activiteit in het 

algemeen belang. Om dit te realiseren is juridisch gezien erg lastig. De ontwikkelingen op 

dit gebied blijven we volgen, maar we steken voor nu in op samenwerking.  

 

Zoals genoemd is beschermingsbewind een economische activiteit, de integrale kosten 

dienen altijd doorberekend te worden aan de klant. Ook heeft de inwoner altijd 

keuzevrijheid om zelf een bewindvoerder te zoeken. Omdat beschermingsbewind niet 

aangemerkt is als economische activiteit in het algemeen belang kan niet afgedwongen 

worden dat mensen bij de gemeente Midden-Groningen bewindvoering aanvragen.  

 

Om bovenstaande redenen is gekozen om intensief te gaan samenwerken met de 

commerciële beschermingsbewind kantoren. De conclusie is dat samenwerking meer gaat 

opleveren en we hiermee een grotere groep inwoners mee bereiken.  

 

Het doel is: de juiste ondersteuning voor iedereen, inzetten op doorstroom en uitstroom uit 

beschermingsbewind en sneller toeleiding tot schuldhulpverlening. Op deze manier krijgen 

we meer regie en grip op beschermingsbewind in de gemeente Midden-Groningen. 

 
4. Hebt u plannen om beschermingsbewind uit te laten voeren door de GKB? Indien nee, 

waarom niet?  

Daarvoor hebben wij geen plannen. Zoals bij punt 3 beschreven bereiken we door samen te 

werken met bewindvoerders een grotere groep mensen en hebben we meer zicht op de 

instroom, uitstroom, toeleiding schuldhulpverlening en kwaliteit.  

 

Uiteindelijk zal dit resulteren in minder kosten vanuit de bijzondere bijstand.  

 
5. Ziet u andere mogelijkheden om de kosten van beschermingsbewind omlaag te 

brengen? Indien ja, wat zijn die mogelijkheden en welke actie hebt u al ondernomen?  

Ja, In 2019 is een pilot gestart: “samenwerking gemeente en beschermingsbewindvoerder”. 

Inmiddels is deze pilot uitgebreid naar de 5 grootste beschermingsbewindkantoren in de 

gemeente Midden-Groningen. De GKB hoopt de pilot eind 2020 te kunnen afronden.  

 

De pilot is gericht op samenwerking en grip krijgen op bewindvoering (toeleiding 

schuldhulpverlening / instroom en uitstroom.  
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Beoogde doelen:  

- Het zoeken naar de best passende en minst ingrijpende voorziening voor inwoners van 

Midden-Groningen;  

- Schuldenproblematiek zo snel mogelijk oplossen met de juiste dienstverlening / 

begeleiding;  

- Garanderen van kwaliteit; 

- Invloed hebben op stijgende kosten van bijzondere bijstand.  

 

Daarnaast is er een (concept) convenant opgesteld waarin een aantal afspraken zijn opgesteld 

die betrekking hebben op samenwerking met de commerciële kantoren, instroom en uitstroom 

van beschermingsbewind en het toeleiden naar schuldhulpverlening. Wij hopen het convenant 

op korte termijn te kunnen bespreken en delen met de bewindvoerders.  

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen 

 

 

 

 

A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder 

Burgemeester Gemeentesecretaris 

 

 
 
 
  

 


