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Geachte heer, mevrouw, 

  

Aanleiding  

De gemeenteraad heeft op 3 maart 2020 het college verzocht om de procedure tot het aanwijzen 

van beschermingsbewind als economische activiteit van algemeen belang in gang te zetten. Hiertoe 

is besloten omdat de kosten die gepaard gaan met het financieren van bewindvoering, middels 

bijzondere bijstand, voortdurend stijgen. Daarnaast zijn we van mening dat we de kwaliteit van 

dienstverlening aan inwoners kunnen optimaliseren doordat we beschikken over het hele pakket van 

schulddienstverlening, inclusief bewindvoering. 

 

 

Beoordeling van uw zienswijze  

Het concept raadsvoorstel ‘Beschermingsbewind als economische activiteit algemeen belang’ heeft 

gedurende zes weken ter inzage gelegen. U heeft een zienswijze ingediend. De ingediende 

zienswijzen zijn verwerkt in het definitieve raadsvoorstel. Sommige zienswijzen hebben geleid tot 

aanpassing van het besluit, sommigen niet. Uw zienswijze en onze reactie daarop vindt u in de bijlage. 

 

 

Vervolgprocedure  

De gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch behandelt dit voorstel in de vergadering van de commissie 

Sociaal op 2 september 2020 en in de raadsvergadering op 16 september 2020. U kunt de 

gemeenteraad uw mening geven over het voorstel door in te spreken tijdens de raadsavond 

Informeren & Ontmoeten op 24 augustus 2020.  

 

 

 



 

Indien u wilt inspreken, dan kunt u zich tot uiterlijk 24 uur voor de raadsavond aanmelden bij de 

raadsgriffie. Dat kan door te mailen aan gemeenteraad@s-hertogenbosch.nl Als u niet de beschikking 

heeft over email, kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de griffie via het algemene nummer 

van de gemeente (073 615 51 55). De bijeenkomst vindt plaats in het Bestuurscentrum, Achter het 

Stadhuis 5-7 en begint om 20.30 uur. U krijgt hier van de griffie bij uw aanmelding nadere informatie 

over. 

De agenda van de vergaderingen en ook het raadsvoorstel kunt u te zijner tijd te vinden op https://s-

hertogenbosch.raadsinformatie.nl/   

 

Hebt u nog vragen? 

Neem dan contact op met mevrouw H. Oomens. Haar gegevens staan bovenaan deze brief, zij is na 

14 augustus weer bereikbaar. Kunnen uw vragen niet tot die tijd wachten? Neem dan contact op met 

mevrouw M. Matthijssen (m.matthijssen@s-hertogenbosch.nl , 073- 6159351) 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Namens burgemeester en wethouders van ’s-Hertogenbosch, 

De directeur van Maatschappelijke Ontwikkeling, 

 

 

 
 

mw. ir. M.H.J.C. Nienhuis – van Doremaele 
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