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Beantwoording van de schriftelijke vragen, gesteld door de fractie Stadspartij Den Helder betreffende 
bewindvoering en bewindvoeringsbedrijf Uniqorn 

 
 

Aan de fractie Stadspartij Den Helder 
i.a.a. de leden van de Gemeenteraad 

 
Op 26 november 2018 heeft u onder verwijzing naar artikel 36 van het reglement van orde voor de 

vergaderingen van de raad, de navolgende vragen gesteld over bewindvoering en 

bewindvoeringsbedrijf Uniqorn, het antwoord vindt u onder de vraag: 

 

Het kabinet wil problematische schulden voorkomen en terugdringen, onder meer door 

afspraken met gemeenten om mensen effectiever te helpen, dat blijkt uit een kamerbrief over 

de “brede schuldenaanpak” van de coalitie. De omvang van de schuldenproblematiek en de 

impact daarvan op mensen baart het kabinet zorgen. 

De deur naar schuldhulpverlening moet wijd openstaan, maar dat is vaak niet het geval,’ stelt 

de Nationale ombudsman. Gemeenten bieden mensen met problematische schulden niet altijd 

een laagdrempelige en brede toegang tot schuldhulp. Er is op verschillende punten verbetering 

mogelijk. 

Als dan ook nog een bewindvoering bedrijf als Uniqorn failliet gaat, wordt het er allemaal niet 

beter op voor de cliënten 

 

1. Is het college volledig op de hoogte van het faillissement van bewindvoering bedrijf 

Uniquorn en hoe de opvang van de cliënten geregeld is? 

 

Het College is op de hoogte van het faillissement van Uniqorn. 

 

2. Is het college op de hoogte, of kunt u achterhalen welke Helderse bewoners cliënt zijn 

van het failliete bedrijf Uniquorn? 

 

Het College is alleen bekend met de cliënten van Uniqorn voor wie de gemeente de kosten voor 

bewindvoering vergoed via de Bijzondere Bijstand. 

 

3. Heeft u inzichtelijk wat de consequenties van het faillissement zijn voor de cliënten? 

 

De rechtbank heeft de dossiers van bewindvoerder Uniqorn toegewezen aan Heijne bewindvoering. 

Er is regelmatig contact tussen deze bewindvoerder en de gemeente.  

Het geld van de cliënten valt niet onder het faillissement. Het beheer over de rekeningen is 

overgegaan naar Heijne en het leefgeld is wordt gewoon uitgekeerd aan inwoners. 

 

De post aan inwoners is inmiddels in beheer bij Heijne bewindvoering. De organisatie signaleert dat 

daar ook oude post bij zit die destijds niet is verwerkt, waaronder verzoeken van de gemeente aan 

deze inwoners. Bijvoorbeeld een uitnodiging voor een gesprek in het kader van de Participatiewet. De 

inhoud en de impact daarvan wordt onderzocht waarover de organisaties nauw contact onderhouden. 

Er is nog niet geconstateerd dat inwoners zijn benadeeld. 

 

4. Is het college bereid, of in de gelegenheid, problemen op te lossen welke hieruit naar 

voren komen, indien de curator of het bedrijf dat de zaken zal waarnemen cq 

overnemen daar niet , of onvoldoende in voorziet? 

 

Het College staat in nauw contact met de huidige bewindvoerder om eventueel voorkomende 

problemen gezamenlijk zo goed mogelijk op te lossen.  

 

5. Bent u het met ons eens dat de clientèle van bewindvoering bedrijven een kwetsbare 

groep is en voelt het college hier een verantwoordelijkheid in? 
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We zijn het met u eens dat de clientèle van bewindvoering veelal kwetsbare inwoners betreft. De mate 

van verantwoordelijkheid van de gemeente is altijd persoonsafhankelijk. We willen dat inwoners zo 

zelfredzaam mogelijk zijn, maar ondersteunen waar mogelijk conform de wettelijke 

verantwoordelijkheden van de gemeente. Wat betreft bewindvoering houdt dat in dat de gemeente de 

kosten daarvoor vergoed via de Bijzondere Bijstand en in geval van schulden zijn er voorzieningen die 

inwoners ondersteunen om de schulden te saneren. 

 

6. Zou het gezien de wildgroei van bewindvoering bedrijven niet beter zijn als de 

gemeente de bewindvoering zelf ging oppakken dan wel mensen met schulden naar 

gerenommeerde bedrijven door te verwijzen? 

 

Bewindvoering is een vrije markt, de overheid mag daarin niet zomaar interveniëren. 

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft dit jaar uitspraak gedaan in een zaak tussen gemeente 

Deventer en particuliere bewindvoerders. ACM heeft bepaalt dat het niet is toegestaan de 

keuzevrijheid voor inwoners met een laag inkomen af te nemen door bewindvoering alleen te 

vergoeden bij een eigen (of een aantal) particuliere bewindvoerders. 

 

Het oprichten van een eigen organisatie voor bewindvoering kost veel tijd en geld, zonder dat het 

gegarandeerd effect oplevert. De huidige regering zal de wetgeving rondom bewindvoering 

aanpassen waarmee gemeenten adviesrecht krijgen wanneer er een aanvraag bewindvoering wordt 

ingediend bij de rechtbank.. Afhankelijk van de exacte vorm van het adviesrecht kan de gemeente 

bijvoorbeeld adviseren dat een alternatieve vorm van hup of ondersteuning al voldoende is. Wij 

denken dat dit een beter alternatief is om de kosten voor bewindvoering te beïnvloeden. Momenteel 

zijn er diverse pilots in het land die wij nauwgezet volgen om de beste interventie voor Den Helder te 

bepalen. 

 

Wij vertrouwen erop u met vorenstaande voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Den Helder, 18 december 2018 
 
 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 

 

burgemeester 

Koen Schuiling  
 

 

 

 

 

secretaris 

Robert Reus  
 

 

 

 


