
       

 

Art. 34 vragen   Vlissingen 30 januari 2019                                              

Onderwerp: Bewindvoering voor de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen 

(WSNP), Budgetbeheer, Beschermingsbewind 

Naar aanleiding van onderstaande berichtgeving 
 

Beste meneer, mevrouw,  

  

Orionis Walcheren heeft vanaf 2019 minder geld beschikbaar voor de uitvoering van de 

schulddienstverlening. Dit heeft gevolgen voor de dienstverlening die we kunnen bieden. 

We hebben keuzes moeten maken wat we nog kunnen blijven uitvoeren en wat niet. 

  

  Wij hebben moeten besluiten te stoppen met: 
 

·    bewindvoering voor de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen     

     (WSNP) 

·    budgetbeheer 

·    beschermingsbewind 

  

Dit betekent dat u, voor bovenstaande dienstverlening, geen nieuwe klanten aan ons 

kunt doorverwijzen. 
 

Klanten die gebruik maken van deze dienstverlening dragen wij over aan andere partijen. 

Dit is inmiddels in gang gezet. We zorgen ervoor dat de dienstverlening goed op elkaar 

aansluit. Het is voor ons belangrijk dat de klant hier geen hinder van heeft en dat 

betaalverplichtingen door gaan tijdens de overdracht. Tot het klantdossier is 

overgedragen blijven wij onze dienstverlening uitvoeren. 
 

Voor onderstaande dienstverlening kunt u nog wel bij ons terecht: 
·        Schuldhulp algemeen 

·        Budgetcoaching 

·        Budgetbeheer bij een schuldregeling, voor klanten met een WSW 

indicatie en in het kader van een re-integratie traject 

·        Schuldregelingen 

·        Persoonlijke leningen  

 

De volgende vragen aan het college over deze besluiten, 

1. Hoe veel personen worden op dit moment nog geholpen in en door deze regeling? 

2. Hoe gaan we die bestaande groep vanuit verder begeleiden als deze regeling 

vervalt? 

3. Zijn er alternatieven voor personen die in de toekomst hulp nodig hebben wat 

betreft deze regelingen? 

4. Vallen deze personen die deze hulp nodig hebben nu tussen wal en schip? 

5. Als deze regelingen, ondersteuning niet meer gegeven wordt geeft dat nog meer 

problemen voor deze doelgroep en uiteindelijk voor de maatschappij, sociaal, 

financieel? 

6. Kan deze doelgroep nog op een waardige sociale manier deelnemen aan de 

maatschappij zonder deze hulpverlening?  

7. En dan denk ik bijzonder aan kinderen van deze doelgroep, wat betekent het 

stoppen van deze regeling voor de kinderen? 

8. Betekend dat zonder ontbijt naar school? 
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