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Onderwerp: Adviesrecht Schuldenbewind
Aan de gemeenteraad,
Kennis te nemen van
Het besluit van het College om het ‘Adviesrecht voor gemeenten bij schuldenbewind’ te
benutten door gebruik te maken van de opt-in regeling. Dat is een schriftelijke bekendmaking
aan de griffie van de rechtbank waarin staat dat de gemeente Gemert-Bakel advies wenst uit
te brengen bij schuldenbewind conform het adviesrecht voor gemeenten.
Inleiding
Op 1 januari 2021 is de wet ‘Adviesrecht voor gemeenten bij schuldenbewind’ in werking
getreden. Met dit adviesrecht kunnen gemeenten drie maanden na onder bewind stelling van
een persoon, de rechter adviseren of deze persoon beter kan worden geholpen door
gemeentelijke schuldhulpverlening of een andere voorliggende voorziening.
Kernboodschap
Het college heeft besloten het ‘Adviesrecht voor gemeenten bij schuldenbewind’ te benutten.
Hiermee kan de inzet van schuldenbewind voor inwoners uit Gemert-Bakel naar verwachting
worden beperkt. Dat scheelt in de kosten voor bijzondere bijstand. Tevens wordt hiermee de
hulp voor inwoners met problematische schulden versterkt vanuit het gebiedsteam van het
Sociaal Domein en krijgt de gemeente meer inzicht in het aantal aanvragen van
schuldenbewind, de betrokken bewindvoerders en de kwaliteit ervan.
Vervolgstappen
Samenwerking schuldhulpverlening en bewindvoerders
Het Ministerie en de VNG adviseren gemeenten om ook de samenwerking tussen gemeenten
en bewindvoerders te verbeteren om zo het adviesrecht zo effectief mogelijk te laten zijn.
Daarom organiseert de gemeente tweemaal per jaar een (online) bijeenkomst voor
bewindvoerders. Hieraan nemen ook de schuldhulpverleners deel. Het doel is korte lijnen te
hebben tussen bewindvoerders en lokale schuldhulpverleners en waar mogelijk de aanvraag
van schuldenbewind aan de voorkant te voorkomen, door een andere passende oplossing aan
te bieden.
Meer inzicht in kosten bijzondere bijstand voor schuldenbewind
Het beleid bijzondere bijstand is belegd bij de GR Peelgemeenten. De uitvoering ervan is via
een DVO (dienstverleningsovereenkomst) belegd bij Senzer. Senzer rapporteert per kwartaal
aan de GR Peelgemeenten over de kosten van bijzondere bijstand. Op dit moment kan niet
inzichtelijk worden gemaakt welke kosten van de bijzondere bijstand toe te rekenen zijn naar
‘schuldenbewind’. De komende periode wordt met een werkgroep onderzocht hoe betere
managementinformatie kan worden verkregen waardoor meer inzicht komt in de kosten van
schuldenbewind. Gemert-Bakel neemt deel aan deze werkgroep.
Financiën
Voor uitvoering van het adviesrecht bij schuldenbewind zijn geen aanvullende middelen vanuit
de landelijke overheid beschikbaar. We verwachten dat het per jaar om een beperkt aantal

(<10) adviesaanvragen zal gaan. We verwachten dat deze adviesaanvragen opgepakt kunnen
worden binnen de bestaande formatie van schuldhulpverlening van Lumens. De inzet is dat dit
adviesrecht ook leidt tot een vermindering van programmakosten van bijzondere bijstand op
grond van schuldenbewind. De begroting wordt naar verwachting dus niet extra belast.
Deze raadsinformatienota is besproken in de B&W vergadering op genoemde datum.

