
Memo
Aan: Leden van de gemeenteraad
Cc:
Van: College van B&W
Datum: 10 mei 2017
Kenmerk: 17ini01455
Onderwerp: aanvullende memo jaarstukken Stadsbank Oost Nederland

Conform de regels van de Gemeenschappelijke Regeling, mag de gemeenteraad zijn 
gevoelens kenbaar maken ten aanzien van de jaarrekening en begroting. Dit gevoelen 
kan hij meegeven aan de afgevaardigde in het Algemeen Bestuur.
De Algemeen Bestuursvergadering van de Stadsbank Oost Nederland waarin de jaarstukken 
(jaarverslag en begroting) is op 22 juni 2017. De raadsvergadering van de gemeenteraad is op 29 juni. 
Hierdoor heeft de gemeenteraad niet meer de mogelijkheid haar gevoelens kenbaar te maken. 

De commissie MO is op 9 juni, dus voor de Algemene Bestuursvergadering van de Stadsbank Oost 
Nederland. Wij stellen u voor om uw gevoelens in de commissie uit te spreken en mee te geven aan 
de afgevaardigde in het Algemeen Bestuur en deze in de gemeenteraad van 29 juni te bekrachtigen. 

Onderstaand de financiële en beleidsinhoudelijke opmerkingen over de jaarstukken zoals ook 
opgenomen in het raadsvoorstel.

Jaarstukken 2016:

Financieel
Het resultaat van de jaarrekening 2016 is € 5.700 negatief.
De Stadsbank Oost Nederland stelt voor om dit bedrag te onttrekken aan de algemene reserve. Dit 
past binnen de reguliere afspraken.
De bijdrage van onze gemeente is € 336.954. Dit is € 3.589 lager dan begroot. Dit bedrag wordt 
terugbetaald in 2017.

Beleidsinhoudelijk

- Per 1 januari 2016 is het nieuwe dienstverleningsmodel ingevoerd. Dat levert onder andere 
integrale klantteams, één lokaal aanspreekpunt en het werken op locatie op. Daardoor in OIJ nu 
voor de doelgroep één aanspreekpunt in Ulft in plaats van meerdere contactpersonen in 
Enschede. Daar zijn we zeer tevreden over.

- We zien de volgende ontwikkelingen in de dienstverlening bij OIJ:

o een grote stijging van het aantal indicatiestellingen, van 96 naar 148 (mogelijke redenen: 

lichte stijging is een algemene trend bij SON. Daarnaast is schuldhulpverlening 
toegankelijker/ laagdrempelig geworden).

o Stijging van inzet beschermingsbewind, van 20 naar 29 (landelijke trend)

o Stijging schuldregelingsovereenkomsten, van 35 naar 54 (hoewel er een algemene dalende 

trend is bij SON, stijgt dit aantal in OIJ. Mogelijk doordat schuldhulpverlening toegankelijker/ 
laagdrempelig is geworden)

o Er is in 2016 een daling van het aantal opgeloste schulden ten opzichte van 2015, namelijk 

59 in 2015 en 49 in 2016 (trend bij SON is afname van aantal geslaagde bemiddelingen in 
2016. Mogelijk WSNP traject gaat via rechterlijke beslissing). 



- In Oude IJsselstreek zijn (financiële) inloopspreekuren verzorgd. Daarmee is OIJ een van de acht 
gemeenten die gebruik maakt van additionele dienstverlening.

- Het oordeel in de accountantsverklaring is positief.

Begroting 2018:

Financieel:
Voor Oude IJsselstreek is de totale bijdrage 2018 € 304.274,-  
Dit bedrag is als volgt opgebouwd:

- Standaard dienstverlening        € 98.791
- Beschermingsbewind               € 48.821
- Additionele dienstverlening       € 9.369
- Bijdrage bestaanskosten           € 147.293.

De loon- en prijsstijging is minus 0,2 % en daarmee lager dan de vooraf toegestane toename van 
0,9%.

In de begroting 2018 voor de Stadsbank Oost Nederland is een gemeentelijke bijdrage van de 
gemeente Oude IJsselstreek opgenomen van € 304.274. Dit is een verlaging van € 37.224,- ten 
opzichte van de begroting 2017. Dit budget wordt opgenomen in de begroting 2018.

Beleidsinhoudelijk:

- Er wordt rekening gehouden met de voorwaarde die de Achterhoekse gemeenten stellen aan de 
mutatie in de gemeentelijke bijdrage (maximale stijging met 0,9% in 2018). Beschermingsbewind 
kan hier, vanwege een langere looptijd, een uitzondering op zijn.

- In de dienstverlening in OIJ verzorgt de SON een inloopspreekuur op locatie. Dit is op ons 
verzoek. Deze afspraken zijn ook doorgetrokken naar de begroting 2018.

- Er zijn, in samenspraak tussen SON en een afvaardiging van de deelnemende gemeenten, zes 
prestatie indicatoren (PI) ontwikkelt. Deze PI’s zorgen ervoor dat de effectiviteit van de 
schuldhulpverlening beter kan worden gemonitord. Deze PI’s worden de komende periode 
doorontwikkeld. Hierover wordt voor het eerst gerapporteerd in het jaarverslag 2017.

- De Belastingdienst heeft schriftelijk bevestigd dat de SON per 1 januari 2016 vrijgesteld is van 
vennootschapsbelasting.

- Bijdrage van OIJ aan SON in 2018 is lager dan in 2017. Reden hiervan is dat de intake door 
gemeente OIJ zelf wordt uitgevoerd en niet meer door SON. Op basis van gemaakte afspraken en 
om kennis en kunde te behouden nemen wij een medewerker van de SON over. De kosten voor 
deze formatie komen (dus) niet terug in de begroting van SON, maar komen ten laste van het 
personeelsbudget van de gemeente OIJ. 


