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Advies gemeentesecretaris
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Conceptbesluit
Instemmen met het verzenden van bijgevoegde brief aan de Raad inzake afdoening motie 'beschermingsbewind in
gemeente handen'' en actuele ontwikkelingen
Publieksvriendelijke samenvatting
De Raad heeft het College gevraagd om onderzoek te doen naar de uitvoering van bewindvoering in eigen beheer. Dit
om de kosten van bijzondere bijstand voor beschermingsbewind beheersbaar te krijgen en de kwaliteit te borgen.
Daarnaast wordt verzocht onderzoek te doen om beschermingsbewind door de gemeente Enschede kosteloos aan te
bieden aan inwoners met een inkomen tot 120% van het minimuminkomen. Het College ziet geen aanleiding
bewindvoering in eigen beheer te gaan uitvoeren. Onderzoek heeft aangetoond dat de inschatting is dat
bewindvoering als algemene voorziening wordt aangeboden dit juridisch gezien niet haalbaar is. Het uitvoeren in
eigen beheer leidt niet tot een kosten besparing en biedt nauwelijks voordelen. Wel ziet het college aanleiding om tot
de acties onder punt 8 van deze brief in gang te zetten.
Met de bijgevoegde brief brengt het College verslag uit aan de Raad over de uitkomsten van dit onderzoek. Omdat er
een aantal actuele ontwikkelingen zijn, wordt de Raad hier ook over geïnformeerd. Enkel voorbeelden van deze
ontwikkelingen zijn:
-om de kwaliteit van de bewindvoering te vergroten gaan we onderzoeken of we een convenant kunnen afsluiten met
bonafide bewindvoerderskantoren.
- ook gaan we klanten die bijzondere bijstand krijgen informeren wat de taken van een bewindvoerder zijn.
B&W besluit dd.
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Inleiding
Op 12 november 2018 heeft uw Raad de motie aangenomen: “beschermingsbewind in gemeente handen” In deze
motie draagt u ons college op om:
1. onderzoek te doen, teneinde de kosten van bijzondere bijstand inzake beschermingsbewind beheersbaar te krijgen
en de kwaliteit te borgen, naar de mogelijkheid om beschermingsbewind door de gemeente Enschede kosteloos aan
te bieden aan inwoners met een inkomen tot 120% van het minimuminkomen.
2. daarover in contact te treden met de gemeente Groningen
3. uiterlijk met de Zomernota 2019 verslag uit te brengen over de uitkomsten van dit onderzoek.
Onderzoek heeft aangetoond dat de inschatting is dat bewindvoering als algemene voorziening wordt aangeboden dit
juridisch gezien niet haalbaar is. Het uitvoeren in eigen beheer leidt niet tot een kosten besparing en biedt nauwelijks
voordelen.
Beoogd effect
De Raad met bijgevoegde brief te informeren over de conclusies en acties naar de mogelijkheden om bewindvoering
in eigen beheer uit te voeren.
Argumenten
De argumentatie voor het indienen van de motie was dat:
- de gemeentelijke uitgaven aan beschermingsbewind via bijzondere bijstand sinds 2008 sterk zijn gestegen, en
- het College haar grip op gemeentelijk uitgaven moet vergroten en beschermingsbewind voor veel mensen een te
zware maatregel is.
Risico’s
n.v.t.
Financiële dekking van het voorstel
n.v.t.
Alternatieven
n.v.t.
Participatie
n.v.t.
Communicatie met direct betrokkenen:
n.v.t.
Interne communicatie
n.v.t.
PR over besluit:
n.v.t.
Persbericht, ja of nee:

Vervolg
Zie acties in bijgevoegde brief aan de Raad.
Rechtsgeldige bekendmaking van gemeentelijke regelgeving

Bijlage(n)
Omschrijving
Bijlage 1
Bijlage 2
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Brief aan de
Raad
Onderzoek
gemeente
Hengelo

College

Raad

Geheim

Ja

Ja

Nee

Ja

Ja

Nee
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