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Artikel 38 Regelement van orde voor de vergaderingen
en andere werkzaamheden van de Raad

Schriftelijke vraag aan

☒ het college van burgemeester en wethouders ☐ de burgemeester

Onderwerp: Bewindvoerder aangehouden
Vrijdag 9 maart stond er een artikel op BD.nl over een bewindvoerder die is aangehouden op
verdenking van fraude: https://www.bd.nl/oss-uden-e-o/bewindvoerder-uit-uden-opgepakt-opverdenking-van-fraude-tientallen-clieneuml-nten-gedupeerd~adf1ff38/
Het betreft hier mogelijke fraude met de gelden van mensen die al weinig tot geen ruimte hebben.
Een deel van de mensen die in de situatie terecht zijn gekomen dat ze afhankelijk worden van
bewindvoerders/budgetbeheerders heeft weinig vertrouwen in het systeem omtrent schuldsanering,
bewindvoering en budgetbeheer. Deze berichtgeving zal dit vertrouwen niet vergroten.
Een deel van deze mensen is mogelijk ook bij de gemeente in beeld.
Ondanks dat de naam van de bewindvoerder/budgetbeheerder niet bekend is gemaakt wordt mensen
gevraagd om contact op te nemen met de politie als ze zich herkennen in de berichtgeving.
Doordat de naam niet bekend is gemaakt van het bewindvoerdersbedrijf zijn momenteel alle
bewindvoerders verdacht.
De fractie van SP heeft de volgende vragen aan het college van b&w:
1.

Is de verdachte bewindvoerder/budgetbeheerder door de gemeente voorgedragen als
mogelijke bewindvoerder/budgetbeheerder? Of heeft deze op een lijst gestaan van
bewindvoerders/budgetbeheerders die door gemeente verstrekt wordt?

2.

Heeft u zicht op het aantal mensen dat getroffen is door deze mogelijke fraude?

3.

Heeft u, waar mogelijk, contact gezocht met deze mensen en deze geïnformeerd over de
situatie?

4.

Kunt u de gevolgen van deze mogelijke fraude verzachten voor de mensen die hierdoor
getroffen worden? Zo ja, wat gaat u eraan doen? Zo nee, waarom niet?

5.

Kunt u ervoor zorgen dat de mensen die getroffen worden door deze mogelijke fraude zo snel
als mogelijk advies krijgen over een betrouwbare bewindvoerder/budgetbeheerder?

6.

Kunt u ervoor zorgen dat de mensen die getroffen worden door deze mogelijke fraude zo snel
mogelijk in kaart hebben wat de gevolgen van deze fraude zijn op hun financiële situatie?

7.

Kunt u ervoor zorgen dat de mogelijke extra schulden die ontstaan door deze mogelijke
fraude niet worden toegerekend aan de getroffenen bij toekomstige beoordelingen over b.v.
schuldentrajecten?

8.

Kunt u de naam van deze bewindvoerder/budgetbeheerder en/of het betreffende
kantoor/bedrijf zo snel mogelijk publiekelijk maken mochten de verdenkingen waar blijken te
zijn?

Ps:
Op het moment van het stellen van deze vragen is het ons niet bekend of de aangehouden
bewindvoerder daadwerkelijk fraude heeft gepleegd. Mocht deze duidelijkheid er wel zijn tijdens
beantwoording van deze vragen dan mag u natuurlijk overal mogelijke fraude vervangen door fraude.

Afdoening:

☒ schriftelijk

☐ mondelinge beantwoording

Ondertekening:
Datum indiening

:

13-3-2018

Fractie

:

SP

Naam indiener

:

John-Pierre van Deursen

Einddatum: 12-4-2018 (id.nr. iBabs: 64)
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ANTWOORD OP SCHRIFTELIJKE VRAAG
Artikel 38 Reglement van orde voor de vergaderingen
en andere werkzaamheden van de Raad
Antwoord door:

☒ college van burgemeester en wethouders van Uden

☐ burgemeester

Datum: 1-5-2018
Antwoord:
1. Is de verdachte bewindvoerder/budgetbeheerder door de gemeente voorgedragen als
mogelijke bewindvoerder/budgetbeheerder? Of heeft deze op een lijst gestaan van
bewindvoerders/budgetbeheerders die door gemeente verstrekt wordt?
De gemeente mag geen bewindvoerder/budgetbeheerder voordragen. De bewindvoerder is bekend als
bewindvoerder bij de gemeente maar er worden geen lijsten aan inwoners verstrekt.
2. Heeft u zicht op het aantal mensen dat getroffen is door deze mogelijke fraude?
Er waren 2 personen in bewind bij deze bewindvoerder ten tijde van de aanhouding.
3. Heeft u, waar mogelijk, contact gezocht met deze mensen en deze geïnformeerd over de
situatie?
Ja er is contact geweest met de mensen en zij zijn door ons geïnformeerd.
4. Kunt u de gevolgen van deze mogelijke fraude verzachten voor de mensen die hierdoor
getroffen worden? Zo ja, wat gaat u eraan doen? Zo nee, waarom niet?
De budgetconsulenten, die onze gemeente sinds kort in dienst heeft voor het begeleiden van mensen
met schulden, maken momenteel een inventarisatie van de gevolgen. Deze lijken vooralsnog zeer
beperkt te zijn.
5. Kunt u ervoor zorgen dat de mensen die getroffen worden door deze mogelijke fraude zo snel
als mogelijk advies krijgen over een betrouwbare bewindvoerder/budgetbeheerder?
Zij krijgen geen advies over een betrouwbare bewindvoerder omdat de gemeente hiertoe niet bevoegd
is.
6. Kunt u ervoor zorgen dat de mensen die getroffen worden door deze mogelijke fraude zo snel
mogelijk in kaart hebben wat de gevolgen van deze fraude zijn op hun financiële situatie?
Zie antwoord op vraag 4.
7. Kunt u ervoor zorgen dat de mogelijke extra schulden die ontstaan door deze mogelijke
fraude niet worden toegerekend aan de getroffenen bij toekomstige beoordelingen over b.v.
schuldentrajecten?
Momenteel wordt bekeken wat de gevolgen zijn, deze lijken zeer beperkt. Indien er extra schulden
zouden worden aangetroffen, wordt per situatie naar een passende oplossing gezocht.
8. Kunt u de naam van deze bewindvoerder/budgetbeheerder en/of het betreffende
kantoor/bedrijf zo snel mogelijk publiekelijk maken mochten de verdenkingen waar blijken te
zijn?
Dit is geen taak van de gemeente.
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