TOETREDING NIEUWE SAMENWERKINGSPARTNER TOT HET
‘CONVENANT SAMENWERKING RONDOM BESCHERMINGSBEWIND IN DE HAL GEMEENTEN’

PARTIJEN

1. Gemeente Alkmaar, gemeente Heerhugowaard, gemeente Langedijk,
Beschermingsbewindvoerderskantoor Bergen Bewind, Beschermingsbewindvoerderskantoor
Saillant BV, Beschermingsbewindvoerderskantoor VA Bewindvoering en
Beschermingsbewindvoerder ZiS Finance Support, hierna gezamenlijk te noemen: de
‘convenantpartners’,
ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer J.M.M. Rutten, directeur a.i. bij Halte
Werk, statutair gevestigd te Alkmaar en kantoorhoudende te Alkmaar, Mallegatsplein 10,
1815 AG te Alkmaar en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer
62094424, hierna te noemen: Halte Werk;
En
2. Het beschermingsbewindvoederskantoor …………………………………………………… statutair
gevestigd te ………………………., kantoor houdende aan ………………………………… ingeschreven bij
de Kamer van Koophandel onder nummer ………………………………………………… In dezen
rechtsgeldig vertegenwoordigd door ……………………………………………… in hoedanigheid van
…………………………….. hierna te noemen ’Bewindvoerder …………..’.

Overwegende dat
•
•
•

•
•

Er sprake is van een toename van een groep inwoners die tijdelijk of blijvend niet in staat is de
eigen financiële belangen waar te nemen;
Zonder passende ondersteuning de financiële situatie van deze groep kan escaleren of leiden tot
misbruik, schulden en ontsporingen op andere leefgebieden;
Een goede samenwerking tussen gemeente en bewindvoerder een voorwaarde is om goed aan
te kunnen sluiten op de hulpvraag van inwoners en om hun financiële zelfredzaamheid zo goed
mogelijk te kunnen bevorderen;
De convenantpartners daarom het ‘Convenant samenwerking rondom beschermingsbewind in
de HAL gemeenten’ zijn aangegaan waarmee die benodigde samenwerking is vormgegeven;
De convenantpartners de behoefte hebben uitgesproken ook andere bewindvoerders te te laten
aansluiten bij het convenant en daarom middels een addendum bij het convenant de
bevoegdheid hebben verleend aan Halte Werk om namens alle huidige en toekomstige partijen
te besluiten over de toetreding van nieuwe bewindvoerders tot het convenant.

Komen als volgt overeen:
Bewindvoerder …………………… treedt met ingang van ………………. toe tot het
‘Convenant samenwerking rondom beschermingsbewind in de HAL gemeenten’.
Halte Werk doet van deze toetreding mededeling aan de convenantpartners.

Aldus overeengekomen en getekend op …………

Halte Werk,
De heer J.M.M. Rutten, directeur a.i.

Bewindvoerder
Naam/functie . ………………………….

……………………………………………….

…………………………………………………..

