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Geachte raads- en commissieleden, 
 
Waarover gaat deze brief? 
In onze collegevergadering hebben wij gesproken over het Adviesrecht voor gemeenten bij 
beschermingsbewind. 
 
Ons besluit 
In onze vergadering hebben we besloten gebruik te willen maken van het Adviesrecht voor gemeenten bij 
beschermingsbewind. Dit in eerste instantie voor een periode van twee jaar. Daarna gaan we evalueren of 
een structureel vervolg gewenst is. 
 
Toelichting 
Er is een wetsvoorstel Adviesrecht voor gemeenten ingediend welke op 3 september 2020 is aangenomen 
door de Tweede Kamer en op 29 september 2020 door de Eerste Kamer. Het wetsvoorstel gaat naar alle 
waarschijnlijkheid in op 1 januari 2021. 
De nieuwe wet moet zorgen dat hulp voor mensen met problematische schulden beter is toegespitst op hun 
situatie. Het stelt gemeenten in staat hun regierol bij schuldhulpverlening beter te vervullen en beter te 
sturen op de kosten voor beschermingsbewind. 
 
Gemeenten moeten bij de Rechtbank aangeven of zij van dit recht gebruik willen maken. 
 
Beoogd effect en doel 
De inzet van het Adviesrecht voor gemeenten heeft het volgende beoogde effect en doel: 

 Het beter in beeld krijgen van inwoners met schulden. 

 De inwoner nog meer op maat gesneden hulpverlening aanbieden; 

 Regierol als gemeenten beter vervullen en mogelijkheid tot sturing op kosten van 

beschermingsbewind; 

 Invloed kunnen uitoefenen op de kosten voor bijzondere bijstand; 

 Optimaliseren/versterken samenwerking kantonrechters, gemeenten en bewindvoerders. 

 
Wat houdt het adviesrecht voor gemeenten bij beschermingsbewind in? 

 De kantonrechter mag een schuldenbewind niet meer uitspreken voor onbepaalde tijd maar slechts 

voor bepaalde tijd. 

 De gemeente dient bij de rechtbank kenbaar te maken dat ze gebruik wil maken van het adviesrecht 

bij het uitspreken van een schuldenbewind. Pas als de gemeente dit kenbaar heeft gemaakt, zal de 

 



rechtbank telkens na het opleggen van een schuldenbewind de bewindvoerder verplichten om de 

procedure van het adviesrecht te volgen.  

Argumenten voor: de gemeente krijgt de kans mee te praten over de meest passende oplossing voor 
inwoners met schulden. Voorkomen kan worden dan inwoners onnodig een bewindvoerder krijgen. Hiertoe 
kan de gemeente zijn wettelijke taak regierol over inwoners met schulden volgens de Wet gemeentelijke 
schuldhulpverlening beter uitoefenen. De gemeente krijgt invloed op de instroom van beschermingsbewind 
en dus ook op de bijzondere bijstandskosten voor beschermingsbewind. 
Argumenten tegen: het adviesrecht brengt uitvoeringslasten met zich mee. 
 
Aantal adviesverzoeken 
Op basis van de cijfers die genoemd staan in bijlage 1 "Adviesrecht voor gemeenten" is de verwachting dat 
er ongeveer 2 tot 4 adviesverzoeken per maand zullen binnenkomen. De verwachte tijdsinvestering 
bedraagt 3 tot 4 uur voor het gehele traject vanaf het verzoek van de rechtbank om advies, tot aan de 
advisering aan de rechtbank. 
 
Personele invulling 
Uitvoering van bovenstaande zal uitgevoerd worden door de schulddienstverleners. De samenwerking met 
de Rechtbank wordt gemonitord. 
 
Evaluatie 
In verband met het feit dat deze inzet in eerste instantie een pilot is voor twee jaar dient in de tweede helft 
van het tweede jaar een evaluatie plaats te vinden. De evaluatie heeft betrekking op de maatschappelijke en 
financiële effecten van de inzet en gebruik van het adviesrecht. Naar aanleiding van deze evaluatie wordt 
beoordeeld of deze inzet structureel gewenst is. 
 
Hoe wordt het beschermingsbewind gefinancierd: 
De inwoner die op bijstandsniveau zit kan voor een vergoeding van deze kosten van het 
beschermingsbewind in aanmerking komen voor bijzondere bijstand. 
 
In bijlage 1 "Adviesrecht voor gemeenten" staan de kosten en aantallen over de jaren 2019 en 2020 tot en 
met juni 2020 weergegeven. Wij hebben niet de exacte aantallen in beeld omdat er ook nog een groep is die 
geen beroep doet op bijzondere bijstand en zich dus niet bij de gemeente meldt. 
 
Op dit moment is nog niet in te schatten of en welke financiële besparing het gebruik van adviesrecht zal 
gaan opleveren. 
 
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 plv. Secretaris 
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de burgemeester

 
 
 
J.G.J. Joosten 


