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Onderwerp : Jaarrekening 2016 SON en begroting 2018 SON

Voorgestelde beslissing:

1. De jaarrekening 2016 en de begroting 2018 ter kennisgeving aannemen.
2. Aan de raad voorstellen om aan de afgevaardigde in het Algemeen Bestuur van de SON mee te geven in te 

stemmen met de jaarrekening 2016.
3. Aan de raad voorstellen om aan de afgevaardigde in het Algemeen Bestuur van de SON mee te geven in te 

stemmen met de begroting 2018.

Aanleiding
Jaarlijks levert de Stadsbank, conform de Gemeenschappelijke Regeling, een jaarrekening van 
het
afgelopen jaar en een begroting voor het komend jaar. De jaarrekening 2016 en begroting 2018 
worden door
het Algemeen Bestuur van de Stadsbank behandeld en vervolgens vastgesteld in de 
vergadering van het Algemeen Bestuur van . Conform de regels van de Gemeenschappelijke 
Regeling, mag de gemeenteraad zijn gevoelen kenbaar maken ten aanzien van de jaarrekening 
en begroting. Dit gevoelen kan hij meegeven aan de afgevaardigde in het Algemeen Bestuur.

Middels dit raadsvoorstel wordt de jaarrekening 2016 en begroting 2018 ter kennisname 
aangeboden aan de raad, zodat hij hierover zijn gevoelen kenbaar kan maken. 

Wat wordt met beslissing bereikt
 De raad krijgt inzicht in de bedrijfsvoering en resultaten van de Stadsbank en kan hierop invloed 

uitoefenen door haar gevoelen mee te geven aan de afgevaardigde in het Algemeen Bestuur.
 De Stadsbank biedt 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. 

2.1 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.

2.2 Het nieuwe dienstverleningsmodel van de Stadsbank is in 2016 naar tevredenheid
geïmplementeerd. 
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:
 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).



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

 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.

Kosten, baten, dekking

De kosten in 2016 die gemaakt zijn voor de SON passen binnen de gemeentelijke budgetten. 

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.

Uitvoering

Planning
 Behandeling in de raadsvergadering van 29 juni 2017 



Burgemeester en wethouders,

M.J.F. Verstappen O.E.T. van Dijk
Secretaris Burgemeester

Raadsvergadering d.d. 29 juni 2017

□ conform voorstel

□ zonder hoofdelijke stemming

□ met algemene stemmen

□ …… stemmen voor …… stemmen tegen

□ aangenomen

□ aangenomen met amendement ……….

□ aangehouden

□ verworpen

□ ter vergadering uitgereikt bij agendapunt ………

□ in handen B&W gesteld

□ opmerkingen/toezeggingen: ……………………….

□ …………………………………………………………
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