
Raadsvoorstel

Datum raadsvergadering : 22-05-2019

Onderwerp : Jaarrekening 2018 SON, begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 
Stadsbank Oost Nederland

Voorgestelde beslissing 

1. Kennisnemen van de jaarrekening 2018, de begroting 2020, de meerjarenraming 2021-2023.
2. De afgevaardigde in het Algemeen Bestuur van de SON mee te geven in te stemmen met de 
jaarrekening 2018.
3. De afgevaardigde in het Algemeen Bestuur van de SON mee te geven in te stemmen met de begroting 
2020 en meerjarenraming 2021-2023.
4. Voor de jaarstukken 2018, begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 geen zienswijze in te dienen.

Aanleiding

Jaarlijks levert de SON, conform de Gemeenschappelijke Regeling, een jaarrekening van het afgelopen 
jaar en een begroting voor het komend jaar. De jaarrekening 2018, begroting 2020 en meerjarenraming 
2021-2023 worden door het Algemeen Bestuur van de SON behandeld en vervolgens vastgesteld in de 
vergadering van het Algemeen Bestuur van 26 juni 2019. Conform de regels van de Gemeenschappelijke 
Regeling, mag de gemeenteraad zijn zienswijze kenbaar maken ten aanzien van de jaarrekening en 
begroting. Deze zienswijze kan hij meegeven aan de afgevaardigde in het Algemeen Bestuur.

Middels dit raadsvoorstel wordt de jaarrekening 2018, begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 ter 
kennisname aangeboden aan de raad, zodat hij hierover zijn zienswijze kenbaar kan maken.

Wat wordt met beslissing bereikt

• De raad krijgt inzicht in de bedrijfsvoering en resultaten van de SON en kan hierop invloed 
uitoefenen door zijn zienswijze mee te geven aan de afgevaardigde in het Algemeen Bestuur

• De SON technische ondersteuning voor inwoners met (dreigende) schulden. De kwaliteit van deze 
ondersteuning wordt bewaakt door het Algemeen Bestuur.

Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en)

1.1 De jaarrekening en de begroting voldoen aan de gestelde eisen, conform de GR.
De jaarrekening geeft op hoofdlijnen weer in hoeverre de SON erin is geslaagd de doelstellingen vanuit de 
begroting te realiseren. De begroting geeft weer wat de SON volgend jaar wil realiseren.

1.2 De SON anticipeert op de ontwikkelingen in het Sociaal Domein.
De SON ondersteunt de aangesloten gemeenten bij het gemeentelijk beleid ter bevordering van de 
maatschappelijke participatie van hun burgers, met name gericht op de ‘bancaire taken’ voor 
schuldhulpverlening. Hierbij wordt geanticipeerd op de ontwikkelingen in het Sociaal Domein. Het nieuwe 
dienstverleningsmodel speelt daar op in. Bovendien zet de bank haar expertise en capaciteiten in om 
maatwerkdiensten te leveren aan de aangesloten gemeenten, met name in de vorm van diensten op locatie 
en projecten.

2.1 Het resultaat van de jaarrekening 2018 is nihil.
De incidentele exploitatiebijdrage van de gemeenten in het saldotekort bedraagt €220.700 en is hierin 
verwerkt.
 
2.2 In de jaarrekening zijn de volgende ontwikkelingen zichtbaar.
We zien de volgende ontwikkelingen in de dienstverlening bij onze gemeente:



Het aantal verstrekte leningen daalt van 56 in 2017 naar 36 in 2018. De algemene tendens is de afname 
van leningen onder borg voor statushouders; er is een lichte daling van inzet beschermingsbewind; het 
aantal BBR clienten is gedaald; het aantal schuldregelingsovereenkomsten is gedaald.
Er is in 2018 een stijging van het aantal opgeloste schulden. Dit waren er in 2016 49, in 2017 45 en in 2018 
53.
Sinds 2018 heeft de gemeente Oude IJsselstreek de intake overgenomen van de SON.
 
2.3  De accountantsverklaring is positief.
Het oordeel van de accountant luidt: “Wij hebben de controle van de jaarrekening 2018 van de Stadsbank 
uitgevoerd en zijn voornemens een goedkeurende controleverklaring voor zowel de getrouwheid als de 
rechtmatigheid te verstrekken.”.
 
3.1  De begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 geven een goed beeld van de komende jaren.
De gemeentelijke bijdrage in de exploitatie van de Stadsbank Oost Nederland is gebaseerd op de 
declaratie van de verzorgde dienstverlening en het aandeel in de kosten van het programma Algemeen 
Bestuur (= bestaanskosten). De gerealiseerde declaratie van de verzorgde dienstverlening is in 2018 
afgenomen, waardoor de bijdrage 2020 € 2.288 lager is dan de bijdrage in 2019.
 
3.2  Achterhoekse gemeenten overwegen het standpunt over indexatie aan te passen.
Achterhoekse gemeenten nemen in gemeenschappelijke regelingen een standpunt in, gerelateerd aan 
indexcijfers uit de septembercirculaire 2018. Het aanhouden van dit standpunt wordt momenteel 
overwogen. Indien Achterhoeks standpunt gevolgd zou worden, zal de indexering 2% zijn voor 2020. De 
Stadsbank hanteert een ander principe, dat uitkomt op 2,74%.
Er wordt wel rekening gehouden met de voorwaarden die de Achterhoekse gemeenten stellen aan de 
mutatie in de gemeentelijke bijdrage (maximale stijging met 2,0% in 2020), door volumeaantallen stabiel te 
houden.

4.1 De jaarstukken 2018 en begroting 2020 en bijbehorende meerjarenraming worden conform afspraken 
aangeboden.
De jaarstukken 2018 en begroting 2020 en bijbehorende meerjarenraming worden conform afspraken 
aangeboden en daarom geen zienswijze hierover in te dienen.

Kanttekeningen

Kosten, baten, dekking

Voor 2020 e.v. dienen wij in de begroting de bijdrage aan de GR Stadsbank Oost Nederland naar beneden 
bij te stellen met € 2.288.
De gemeentelijke bijdrage in de exploitatie van de Stadsbank Oost Nederland, gebaseerd op de declaratie 
van de verzorgde dienstverlening en het aandeel in de kosten van het programma Algemeen Bestuur (= 
bestaanskosten) wordt voor 2020 € 296.243 .

Uitvoering

• Raadsvoorstel in commissie. MO op 16 mei 2019
• Raadsvoorstel in raad op 22 mei 2019
• Vaststellen beide stukken in Algemeen Bestuursvergadering Stadsbank Oost Nederland op 26 juni 

2019.

Bijlagen
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