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Vragen Stadsbank Commissie AFE 13 mei 2019

Beste leden van de commissie AFE en MO,
Naar aanleiding van de vragen die gesteld zijn tijdens de commissie AFE 13 mei 2019, is er een
vraag/antwoord memo opgesteld.
SP: Voorwoord Jaarstukken 2018: Ook is gewerkt aan een verdere kwaliteitsverbetering bij
bewindvoering, waarbij in 2018 flinke stappen zijn gezet. Er wordt gewerkt met een realistische
caseload, daarbij de klant goed wordt bediend en de kwaliteit van werk is geborgd. Cliënten uit
de Oude IJsselstreek merken nog weinig van de kwaliteitsverbetering?
De Stadsbank Oost Nederland (SON) heeft van de extra middelen voor kwaliteitsverbetering een
softwarepakket aangeschaft en de caseload aanzienlijk verlaagd. Als inwoners van de Oude
IJsselstreek geen kwaliteitsverbetering ervaren, horen we graag concrete voorbeelden, zodat we hier
richting de SON actie kunnen ondernemen. Incidenteel bereiken ons ook wel eens geluiden, waarover
we dan met de SON in contact treden.
CDA: De loonkostenstijging kunnen compenseren met lagere kosten?
De totale kosten van de Stadsbank Oost Nederland (SON) begroting 2020 zijn ten opzichte van de
begroting 2019 gestegen van € 10,6 mln. naar € 11 mln. Deze stijging wordt voor ruim € 0,3 mln.
veroorzaakt door een stijging van de personeelskosten. Dit betreft de indexering die doorberekend
wordt aan de gemeenten. De doorberekening van de kosten naar de gemeenten gebeurt op basis van
de diensten de we afnemen bij de SON en aantallen cliënten. Deze zijn gedaald, waardoor de bijdrage
van de Gemeente Oude IJsselstreek aan de SON voor 2020 afneemt, waar de totale kosten van de
SON wel zijn gestegen.
VVD: Intake overgenomen in 2018, lagere kosten in 2020….waarom zien we deze daling niet
fors?
In 2018 is de intake van de Stadsbank Oost Nederland (SON) overgenomen, andere producten
nemen we nog steeds af en worden cliënten naar de SON doorverwezen.
De bijdrage van de gemeente Oude IJsselstreek in 2017 was afgerond € 294.000 (exclusief
bewindvoering). De bijdrage voor de begroting 2020 is afgerond € 296.000. Tussen 2017 en 2020 is
onze bijdrage nauwelijks toegenomen ondanks de jaarlijkse indexeringen en de kwaliteitsverbetering.
Tussen 2017 en 2020 zijn de totale kosten van de Stadsbank met ruim € 600.000 toegenomen.
Het aandeel van de Gemeente Oude IJsselstreek ten opzichte van de totale gemeentelijke bijdragen
in 2017 was 4,5%. Als de kosten van de SON met € 600.000 zijn gestegen, zal aangenomen kunnen
worden dat onze bijdrage zonder overname van de intake in 2020 ruim € 27.000 hoger (4,5% van €
600.000). Dit is een echter een schatting.

