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Partijen     
 
Voorliggend convenant beoogt samenwerkingsafspraken voor een periode van twee jaar (2018-2019) 
vast te leggen tussen: 
 
De dienstverleners beschermingsbewind, als genoemd in bijlage 1  
 
(hierna te noemen: Dienstverlener); 
 
En de gemeenten:   
 

 Eijsden–Margraten, vertegenwoordigd door wethouder J.W. Willems 
 

 Gulpen-Witttem, vertegenwoordigd door wethouder P.M. Laheij 
 

 Maastricht, vertegenwoordigd door wethouder A. Willems 
 

 Meerssen, vertegenwoordigd door wethouder: L.W. van Rijswijk 

 Vaals, vertegenwoordigd door wethouder mr. J.-P.M.H. Kompier 
 

 Valkenburg aan de Geul, vertegenwoordigd door wethouder H.L.M. Dauven 
 
(hierna te noemen: Gemeente) 
 

 
Doel convenant 
Gemeente en dienstverleners committeren zich met het ondertekenen van deze overeenkomst aan 
de inspanningsverplichting om constructief samen te werken vanuit het belang van cliënt door 
begeleiding en hulp kwalitatief goed en zo efficiënt, effectief en integraal mogelijk te organiseren. 
 

 
Algemene uitgangspunten 
Partijen hanteren de volgende algemene uitgangspunten: 
 

 Gemeente heeft behoefte aan dienstverleners die kwalitatief adequate diensten in verband 
met beschermingsbewind kunnen leveren aan haar inwoners; 
 

 Gemeente wil hiertoe afspraken maken met dienstverleners die aan de in deze overeenkomst 
gestelde eisen en afspraken voldoen; 

 
 Er bestaat behoefte bij partijen aan een continue, constructieve dialoog over de kwaliteit, 

efficiëntie en effectiviteit van de samenwerking tussen dienstverlener en gemeente; 
 

 Aan deze overeenkomst wordt een lijst als bijlage toegevoegd, bestaande uit dienstverleners 
welke conform de gestelde afspraken in deze overeenkomst handelen; 

 
 Gemeente overlegt de als bijlage toegevoegde lijst aan cliënt, alsook aan de rechtbank 

Maastricht. 
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en komen overeen als volgt: 
 
Vooraf: Begrippen 
 
Cliënt: Een inwoner van één van de gemeenten Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Maastricht, 
Meerssen, Vaals en Valkenburg aan de Geul die bij wijze van een rechterlijke uitspraak onder 
beschermingsbewind is gesteld.  
 
Opdracht: Een bij rechterlijke uitspraak gestelde overeenkomst betreffende diensten i.v.m. 
beschermingsbewind tussen cliënt en dienstverlener (beschikking bewindvoering). 
 
Overeenkomst: Dit convenant/deze samenwerkingsovereenkomst beschermingsbewind. 
 
Contactpersoon: Het aan cliënt toegewezen vaste aanspreekpunt inzake een aan cliënt toegewezen 
gemeentelijk traject (participatie/re-integratie/schulddienstverlening). 
 
Mesis: Een wetenschappelijk onderbouwd en gevalideerd screeningsinstrument in de vorm van een 
vragenlijst, speciaal ontwikkeld voor schuldhulpverlening en beschermingsbewind. De vragenlijst 
wordt door de cliënt ingevuld en geeft inzicht in: gedrag, motivatie, vaardigheden en leervermogen 
van de cliënt.  

Financiële ondersteuning: Het bieden van steun ter voorkoming van het ontstaan en/of het 
escaleren van schulden en ter bevordering van het de-escaleren en oplossen van schulden. Dit kan 
door middel van het overnemen en beheren van de financiële administratie, het coachen of aanleren 
van vaardigheden aan inwoners met financiële problemen. 
 
Financiële zelfredzaamheid: Het zelfstandig, of met behulp van een sociale steunstructuur, in 
balans houden van de financiën op zowel korte als lange termijn. Voorkomen wordt dat schulden 
ontstaan of escaleren doordat er weloverwogen keuzes worden gemaakt en tijdig hulp wordt 
ingeroepen als dat nodig is. 
 
 
Artikel 1: Voorzet van de overeenkomst 
 
1.1 Partijen committeren zich met het ondertekenen van deze overeenkomst aan een activerende 
uitvoer van beschermingsbewind  om cliënt, voor wat betreft zijn financiële aangelegenheden, zo 
spoedig mogelijk (weer) naar vermogen financieel zelfredzaam te maken. 
 
1.2 Partijen committeren zich met het ondertekenen van deze overeenkomst aan een constructieve 
wijze van communicatie en adequate uitwisseling van informatie en advies, waarbij wordt uitgegaan 
van waardering en vertrouwen in elkaars professionaliteit.  
 
1.3 Het staat iedere door de rechtbank aangestelde dienstverlener vrij een verzoek in te dienen voor 
aansluiting bij deze overeenkomst. 
 
1.4 Gemeente informeert partijen over de toetreding van een nieuw tot deze overeenkomst 
aangesloten dienstverlener. 
 
1.5 Gemeente kent het uitsluitend recht partijen te toetsen op naleving van de in deze overeenkomst 
belegde afspraken, alsook het stellen van consequenties daaraan. Consequentie kan in uiterst geval 
betekenen dat de overeenkomst met dienstverlener wordt opgezegd. 
 
1.6 Bij een verzoek tot onder bewindstelling via de gemeente (en ketenpartners van de gemeente) 
wordt de als bijlage 1 toegevoegde lijst aan cliënt, dan wel de rechtbank, overlegd. Gemeente kan 

https://mesis.nu/wetenschappelijke-onderbouwing-validatie/
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geen garantie geven dat opdrachten daadwerkelijk aan één van de gelieerde dienstverleners worden 
verstrekt. 
 
 
Artikel 2: Preventie en signalering randproblematiek  
 
2.1 Indien uit gedragingen, uitingen of (financiële) activiteiten van cliënt het vermoeden ontstaat dat 
problematische kwesties anders dan financiële problemen (bijvoorbeeld drugsgebruik, 
laaggeletterdheid, verwaarlozing, eenzaamheid) en/of problematische schulden in het leven van cliënt 
zich voordoen, wordt hierover adequaat gecommuniceerd met de wederpartij, zijnde gemeente of 
dienstverlener.  
 
2.2 Indien cliënt geen gemeentelijk traject volgt legt dienstverlener bij het vermoeden van een of 
meerdere problematische kwestie(s) direct contact met passende en gespecialiseerde hulpverlening.  
 
2.3 Wanneer in artikel 2.1 en 2.2 sprake is van een verwijzing naar preventieve hulpverlening is 
hiervoor toestemming van de cliënt noodzakelijk. Indien echter sprake is van een acute noodsituatie 
legt verwijzer direct contact met de voor de kwestie passende en gespecialiseerde hulpverlening.  
 
 
Artikel 3: Opstart budgetbeheer en bewind   
 
3.1 Dienstverlener meldt verzoek tot onderbewindstelling van een cliënt, die tot de 
verantwoordelijkheid behoort van de gemeente, aan de gemeente. Een cliënt valt onder de 
verantwoordelijkheid van de gemeente, als hij in aanmerking komt voor bijzondere bijstand voor de 
kosten van bewindvoering. 
 
3.2 Indien, gedurende de wachttijd tot het afgeven van de beschikking beschermingsbewind, 
dienstverlener zelf budgetbeheer wil verlenen, kan daarvoor, onder de voorwaarde dat cliënt behoort 
tot de doelgroep bijzondere bijstand, bijzondere bijstand verstrekt worden.  
 
 
Artikel 4: Communicatie  
 
4.1 In de communicatie voor wat betreft de uitvraag van informatie en advies tussen dienstverlener en 
gemeente en vice versa geldt een reactietermijn van max. 5 werkdagen.  
 
4.2 Per bewindvoerderskantoor is er ten behoeve van de communicatie één centraal emailadres ter 
beschikking.  
 
4.3 Gemeente stelt ten behoeve van de communicatie één centraal emailadres ter beschikking.  
 
4.4 Gemeente, dan wel de uitvoeringsorganisatie van de gemeente, vraagt alleen actuele informatie 
welke als noodzakelijk is gesteld binnen de Participatiewet en/of de Wet gemeentelijke 
schuldhulpverlening.  
 
4.5 Indien aangeleverde informatie niet toereikend blijkt, heeft dat conform de verordening Re-
integratie, participatie en tegenprestatie Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2016 e.v. gevolgen 
voor het recht op de uitkering en conform de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening gevolgen voor 
het gemeentelijke schuldhulpverleningstraject. In het belang van cliënt dient dit te allen tijde te worden 
voorkomen.  
 
4.6 Trajecten schuldhulpverlening worden uitgevoerd door een door de gemeente aangewezen 
uitvoeringsorganisatie. Cliënt kent één enkele contactpersoon inzake dit traject.  
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4.7 Participatie en re-integratie trajecten worden uitgevoerd door gemeente. Cliënt kent één enkel 
contactpersoon betreffende dit traject. Aanvragen voor bijzondere bijstand verlopen rechtstreeks via 
de contactpersoon wanneer cliënt al een uitkering heeft via de gemeente. In de situatie dat geen 
sprake is van een uitkering in het kader van de Participatiewet, verloopt aanvraag via de website 
www.socialezakenm-h.nl. 
 
4.8 Indien gemeente een aan cliënt toegewezen gemeentelijk traject intern overdraagt aan een 
nieuwe contactpersoon, wordt dit binnen 5 werkdagen aan dienstverlener gecommuniceerd.  
 
 
Artikel 5: Kwaliteitseisen 
 
5.1 De uitvoering van opdrachten door dienstverlener vindt plaats conform het Besluit Kwaliteitseisen 
Curatoren, Bewindvoerders en Mentoren. 
 
5.2 Dienstverlener voldoet, en garandeert gedurende de looptijd van deze overeenkomst te blijven 
voldoen, aan de in het landelijk besluit gestelde kwaliteitseisen. 
 
5.3 Indien dienstverlener geschrapt wordt door de rechtbank, dient hij dat per ommegaande te 
melden. Consequentie is dat de overeenkomst met dienstverlener wordt opgezegd. 
 
 
Artikel 6: Aanmelding schuldhulpverlening 
 
6.1 Indien sprake is van een problematische schuldensituatie bij cliënt, verzorgt dienstverlener een 
aanmelding schuldhulpverlening bij gemeente dan wel de uitvoeringsorganisatie van de gemeente. 
Deze aanmelding vindt plaats zodra de financiële situatie van de cliënt is gestabiliseerd.  
 
6.2 Het intakegesprek als gevolg van een aanmelding schuldhulpverlening vindt binnen vier weken na 
aanmelding plaats, waarbij bij voorkeur een driegesprek plaatsvindt ter toetsing van de gegevens uit 
MESIS en om vervolgafspraken te maken. Dienstverlener bepaalt aan de hand van situatie cliënt of 
zijn aanwezigheid noodzakelijk is. 
 
 
Artikel 7: Overdracht, afbouw en uitstroom 

 
7.1 Wanneer, om welke reden dan ook, een opdracht ontbonden wordt, dan wel wordt overgedragen 
aan een andere dienstverlener, informeert dienstverlener binnen 5 werkdagen gemeente hierover.  
 

7.2 In het traject schuldhulpverlening vindt jaarlijks een (financieel) heronderzoek plaats.  
Na afloop van het tweede heronderzoek betreffende een traject schuldhulpverlening vindt een 
evaluatiegesprek plaats waarbij partijen een evaluatierapport over de financiële zelfredzaamheid van 
cliënt opstellen. Voorafgaand aan dit evaluatiegesprek vindt in principe een MESIS screening plaats. 
Naar aanleiding van de MESIS screening en het evaluatiegesprek wordt in onderling overleg een 
evaluatierapport over de financiële zelfredzaamheid van cliënt opgesteld. 
 

7.3 Wanneer vanuit het in artikel 7.2 genoemde gesprek voldoende financiële zelfredzaamheid door 
partijen is vastgesteld, wordt in onderling overleg een plan opgesteld om te komen tot afbouw, dan 
wel uitstroom van bewind. 
In deze situatie heeft dienstverlener twee mogelijkheden: 

a. Dienstverlener zet budgetbeheer in, aansluitend aan bewindvoering. Dit om het belang van 
cliënt te waarborgen. 

b. Bewindvoering wordt voortgezet tegen het tarief van budgetbeheer, dat de gemeente hanteert 
bij de uitvoeringsorganisatie schuldhulpverlening. 
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7.4 Wanneer dienstverlener of cliënt op enig ander moment van mening zijn dat cliënt financiële 
zelfredzaamheid kan bereiken of de situatie van cliënt moet worden geëvalueerd, kan MESIS worden 
ingezet. De resultaten van MESIS kunnen gebruikt worden bij het bepalen van het vervolgtraject. 
 
 
Artikel 8: Periodieke evaluatie; wijzingen 

 
8.1 Gedurende de looptijd van deze overeenkomst vindt ten minste tweemaal per jaar overleg plaats tussen 

partijen over de uitvoering van de overeenkomst, knelpunten en verbeterpunten. 
 
8.2 Werkafspraken n.a.v. dit convenant maken onderdeel uit van dit convenant.  

 
Aldus ondertekend d.d. 26 februari 2018. 
 
 
 
 
Gemeente Eijsden-Margraten 

 
 
 
 
 
________________________ 
 
Wethouder J.W. Willems 
 
 
 
 
Gemeente Gulpen-Wittem 

 
 
 
 
 
________________________ 
 
Wethouder P.M. Laheij 
 
 
 
 
Gemeente Maastricht 

 
 
 
 
 
________________________ 
 
Wethouder A. Willems 
 
 
 
 
 
Gemeente Meerssen 
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________________________ 
 
Wethouder L.W. van Rijswijk 
 
 
 
 
Gemeente Vaals 

 
 
 
 
 
________________________ 
 
Wethouder mr. J.-P.M.H. Kompier 
 
 
 
 
Gemeente Valkenburg aan de Geul 

 
 
 
 
 
________________________ 
 
Wethouder H.M.L. Dauven 
 
 
 
 
Dienstverlener 
 
 

Kantoor: 
 
 
 
 
 

_______________________ 
 
 

Gemachtigde: 
 
 
 
 
 

_______________________ 


