Hoogeveen, 9 april 2019
Burgemeester en Wethouders van Groningen
Postbus 30026
9700 RM Groningen
Onderwerp: Bewindvoering
Geacht college,
Vanuit de zorg die wij hebben m.b.t. de positie van kwetsbare inwoners van uw
gemeente blijven wij onverminderd pogen om te komen tot een situatie waarin u als
gemeente met ons als brancheverenigingen wilt samenwerken om te komen tot
oplossingen op het terrein van bewindvoering en schuldhulpverlening die daadwerkelijk
toekomstbestendig zijn.
Graag vestigen wij daarbij de aandacht op het volgende.
1. Ons heeft de informatie bereikt dat er bij uw gemeente inmiddels sprake is van meer
dan 100 bezwaar- en beroepszaken op het terrein van bewindvoering c.q.
bijstandsverlening in het geval van bewindvoering. Inmiddels zouden – volgens
dezelfde info – reeds twee medewerkers van uw gemeente zich hier structureel mee
bezig dienen te houden. De verwachting wordt daarbij aangegeven dat dit de
komende periode zal oplopen tot een omvang van ca. 4 fte.
2. Per 1 januari 2019 is de gemeente Groningen gefuseerd met de gemeenten Haren en
Ten Boer. U dient – op basis van de wetgeving m.b.t. gemeentelijke herindeling binnen 2 jaar een nieuw besluit te nemen in het kader van de Wet Markt en Overheid
m.b.t. werkzaamheden en activiteiten van uw gemeente die u onder het Algemeen
Belang wenst te scharen. U dient daarbij niet alleen een dergelijk besluit te nemen,
maar ook te voldoen aan eisen op grond van de mededingingswet.
Oftewel u mag bewindvoering aan de inwoners van de gemeente slechts aanbieden
indien u daarbij alle kosten doorberekend en u zich niet bezig houdt met oneerlijke
concurrentie en concurrentievervalsing. In het geval u desalniettemin een dienst zoals
bewindvoering onder de kostprijs wilt aanbieden dan dient u aan te tonen dat
marktpartijen het product of de dienst niet kunnen aanbieden. Het zonder vergoeding
aanbieden van bewindvoering aan inwoners van uw gemeente is dan – gelet op de
aanwezigheid van voldoende marktpartijen - niet meer mogelijk. Zie ook de
beslissingen van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven van 18 december
2018 inzake de gemeenten Hengelo en Zeewolde.
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3. Met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid – opvatting van diverse door ons
geraadpleegde juristen + hetgeen ook is gebleken tijdens de hoorzitting bij de ACM
tegen uw huidige beleid – zal uw huidige beleid, waarbij u z.g. “kosteloos”
bewindvoering aanbiedt, onder de werking van uw nieuw te nemen besluit absoluut
niet kunnen worden gehandhaafd.
4. Oftewel, u bent momenteel bezig om honderden procedures te voeren en u op de
hals te halen, terwijl deze hoogstens zien op een zeer tijdelijke situatie. Dat terwijl u
binnen nog geen twee jaar een dergelijk beleid toch niet meer zult kunnen handhaven
en uitvoeren. Zoals het bij ons overkomt een zinloze besteding en verspilling van
gemeenschapsgelden, dat beter zou kunnen worden besteed aan goede
hulpverlening.
5. Uit perspublicaties – zoals in het Dagblad van het Noorden - is naar voren gekomen
dat de Gemeente Groningen de afgelopen jaren een buitensporig hoog bedrag aan
juridische kosten (2,2 miljoen) heeft gemaakt. Het komt ons voor dat deze miljoenen
de komende jaren beter kunnen worden besteed aan het verbeteren van de
schuldhulpverlening dan dat deze opnieuw richting advocatenkantoren zullen gaan.
Überhaupt is het zo dat, door al uw te maken extra juridische en ambtelijke kosten,
u uw doel van het bereiken van besparingen niet zult halen. Sterker nog, het lijkt er
steeds meer op dat u meer kosten moet maken, dan u ooit aan besparingen zult
behalen. In een flink aantal procedures hebt u zich reeds gedwongen gevoeld om de
over 2018 genomen besluiten - om geen bijstand meer te verlenen voor
bewindvoering c.q. inwoners te dwingen on ontslag van hun huidige bewindvoerder
aan de Rechtbank te gaan vragen – terug te draaien. U hebt tot dusver in dat kader
dus geen besparing weten te realiseren.
6. In welk stadium bevindt het onderzoek van het Bureau Integriteit Nederlandse
Gemeenten (BING) naar de verziekte werkomstandigheden en werksfeer op uw
afdeling Inkomen zich? Het lijkt ons toch toe dat buiten elke vorm van twijfel moet
zijn dat de dienstverlening moet plaatsvinden door een organisatie die zelf buiten elke
vorm van discussie staat. Inwoners dwingen om van een organisatie gebruik te
maken die juist wel qua werksfeer en integriteit ter discussie staat, is toch iets dat
niet voor de hand zou moeten liggen.
Overleg
In de beantwoording van door de fracties van CDA en SP gestelde vragen hebt u
aangegeven dat de brancheverenigingen niet bereid waren om met u over uw beleid in
overleg te treden. Een onjuiste voorstelling van zaken. U hebt stelselmatig geweigerd om
met ons over de inhoud van uw beleid met ons van gedachten te wisselen. Het enige
waar u over wilde spreken was over - wij citeren - "hoe wij als brancheverenigingen zo
goed mogelijk uw beleid door onze leden zouden kunnen laten uitvoeren". Daarvoor
hebben wij vanzelfsprekend bedankt.
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Tenslotte
We begrijpen dat u invloed wilt hebben op de kosten van bewindvoering die u als
gemeente in de vorm van bijzondere bijstand moet maken. We wijzen in dat kader op
het wetsontwerp m.b.t. de invoering van adviesrecht voor gemeenten voorafgaande aan
de instelling dan wel continuering van bewindvoering, dat inmiddels ter formele
advisering is voorgelegd. Maak daar gebruik van zouden wij willen zeggen, en hou het
voorlopig ook daarbij.
En ga daarnaast - op basis van gelijkwaardigheid - met ons als branche in overleg om te
kijken naar een op samenwerking gebaseerde en duurzame dienstverlening aan inwoners
van uw gemeente die in een kwetsbare positie verkeren. Een dergelijke dienstverlening is
een doel dat wij toch uiteindelijk met uw gemeente delen.
In diverse gemeenten is er reeds een convenant tussen de gemeente en bewindvoerders
gesloten gebaseerd op een goede en intensieve samenwerking teneinde een zo adequaat
mogelijke dienstverlening aan kwetsbare inwoners te bieden. Het recent tussen de
gemeente Almere en bewindvoerders gesloten convenant is daarbij een heel goed
voorbeeld.
Wij staan – zoals ook eerder reeds is aangegeven – immer open voor overleg en voor het
samen met u gaan onderzoeken van een goede samenwerking tussen uw gemeente en
de branche van bewindvoerders. En dat is in het belang van die kwetsbare inwoners van
uw gemeente die met bewindvoering te maken hebben!
Wij horen graag van u.
Met vriendelijke groet,
Namens
Landelijk Overleg van Bewindvoerders, Curatoren en Mentoren (LOBCM),
bestaande uit
Vereniging van Wettelijke Vertegenwoordigers (VeWeVe)
Nederlandse Beroepsvereniging voor Professionele Bewindvoerders (NBPB),
Nederlandse Branchevereniging voor Bewindvoering en Inkomensbeheer (NBBI)

Sjon Reimink,
vice-voorzitter LOBCM
Postbus 2115.
7900 BC Hoogeveen
06-10418542
cc gemeenteraad, raadsfracties, pers
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