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Geachte raads- en commissieleden, 
 
Waarover gaat deze brief? 
In onze collegevergadering hebben wij gesproken over de beantwoording van de vragen van de fractie van 
Lokaal Dinkelland. Deze vragen zijn gesteld op 2 maart 2020 en hadden betrekking op de uitspraak van de 
Rechtbank van 17 december 2019. Deze uitspraak hield in dat de Stadsbank Oost Nederland (SON) tot 1 
maart 2020 geen nieuwe zaken als curator, bewindvoerder of mentor door de rechtbank toegewezen krijgt. 
 
Ons besluit 
In onze vergadering hebben we besloten: 
Akkoord te gaan met de antwoorden op de vragen die gesteld zijn door de fractie van lokaal Dinkelland. 
 
Toelichting 
In reactie op de door u op 2 maart 2020 gestelde vragen rondom de uitspraak van de Rechtbank van 17 
december 2019, met betrekking tot de uitvoering van bewindvoering, mentorschap en curatorschap door de 
Stadsbank Oost Nederland, informeren wij u als volgt. 
In uw reactie heeft de fractie van Lokaal Dinkelland de volgende vragen gesteld: 
 
1.    Hebt u kennis genomen van het verbeterplan? 
Het college heeft nog geen kennis kunnen nemen van het verbeterplan. Deze is eerst op 6 maart 2020 in het 
Dagelijks Bestuur van de Stadsbank besproken. Van dit Dagelijks Bestuur maakt het bestuur van de 
gemeente Dinkelland geen onderdeel uit. Vervolgens wordt in de maand maart/april dit plan in het Algemeen 
Bestuur besproken. Vanwege de coronavirus zou dit ook nog later dan maart/april besproken kunnen 
worden. Daar is op dit moment nog geen zicht op. 
 
2.    Zo ja, voldoen de voorgenomen stappen aan een adequate verbetering? 
Zie het antwoord op vraag 1. 

 
3.    Welke gevolgen heeft deze uitspraak van de Rechtbank gehad voor onze inwoners? 
Deze uitspraak heeft geen gevolgen gehad voor onze inwoners die reeds onder bewindvoering, curatele en 
mentorschap vielen bij de Stadsbank Oost Nederland (SON). 
Voor inwoners die nog niet onder bewind staan, maar waarvan de SON wel een zogenoemde 
“bereidheidsverklaringen” heeft afgegeven, heeft de rechtbank per brief laten weten dat deze nog wel 
behandeld en afgehandeld worden. 
Inwoners die al het aanbod van bewind door de SON hebben gekregen, worden persoonlijk uitgenodigd om 
de situatie toe te lichten en alternatieven te bespreken. 
  

 



4.    Zijn er extra kosten ontstaan, omdat er nu andere bewindvoerders benoemt moesten worden? Zo ja, 
hoeveel? 
De kosten van bewind zijn landelijk vastgesteld. De hoogte van de kosten voor de SON zijn dus hetzelfde als 
die van andere bewindvoerders dan de SON. Er zijn dus geen extra kosten ontstaan. 
 
5.    Heeft dit consequenties gehad voor de pilot Schuldhulpverlening die de gemeente gestart is in 
samenwerking met o.a de SON? 
Dit heeft geen gevolgen gehad voor de pilot Schuldhulpverlening die gemeente gestart is. 
Deze pilot betreft de pilot “Vroegsignalering” Door deze pilot proberen we in het kader van preventie, 
vroegtijdig toegang tot de inwoners te krijgen zodat men niet verder in de schulden raakt. 
Bewindvoering is hierin nog niet aan de orde gekomen. De inwoner mag, en doet dat ook meestal, zelf 
kiezen welke bewindvoerder men wil hebben. Deze wordt dan door de rechtbank vastgesteld. Het college 
kan hier geen enkele invloed op uitoefenen. 
  
6.    Heeft het College nog voldoende vertrouwen in het functioneren van SON. Dit is niet de eerste keer dat 
bij de SON misstanden geconstateerd worden? 
Het college heeft vertrouwen in het functioneren van de SON. Dit is mede gebaseerd op het feit dat de SON 
open en transparant informeert richting de aangesloten gemeenten. Tevens wordt er een opdracht gegeven 
om een gedegen onderzoek te doen naar de werkwijze van de afdeling Bewind.  

 
7.    Heeft u onze cliënten persoonlijk geïnformeerd? 
Het college kan de inwoners niet persoonlijk informeren in het kader van de AVG. Het college heeft niet in 
beeld om welke inwoners het gaat. Deze inwoners zijn alleen in beeld bij de SON en de rechtbank. Deze 
organisaties hebben wel een actie ingezet om de betreffende inwoner op de hoogte te stellen van de 
ontstane situatie. 
De klanten die onder bewind stonden zijn niet geïnformeerd over het feit dat de SON even geen nieuwe 
klanten mogen opnemen. Reden hiervoor is dat dit hun niet raakt c.q. op geen enkele wijze de bestaande 
bewindklanten last hebben van de insteek/beslissing van de rechtbank. 
  
Waarom deze raadsbrief? 
In artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet staat dat wij de raad alle inlichtingen verschaffen die de raad 
voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft. Wij meenden er daarom goed aan te doen u van ons besluit op 
de hoogte te stellen. Wij stellen u voor deze raadsbrief voor kennisgeving aan te nemen. 
 
Heeft u nog vragen? 
Neem dan contact op met de raadsgriffier. Deze zal uw vragen aan ons college kenbaar maken. 
 
 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Dinkelland, 
 
 
de secretaris     de burgemeester 

 

 

 

 

 

 

 
E.M. Grobben 

 
J.G.J. Joosten 


