
VOORBLAD VOOR RAADSBUNDEL, bundelnummer: 3 
1. Onderwerp: Stadsbank jaarrekening 2011 en begroting 2013 
2. Voor welke 
raadscyclus: 

10 mei / 5e cyclus 2012 

 Raadsrotonde in Dru Cultuurfabriek   

 Gemeenteraadsvergadering in Dru Cultuurfabriek  

3. Agendering: 
 
 

 Werkbezoek op locatie 

 Bespreken 

 Kennis van nemen en gevoelen meegeven aan afgevaardigde AB 

 Richting geven aan kaderstelling 

 Controleren 

4. Behandelwijze: 
 
 

 Vaststellen door gemeenteraad 

 half uur 

 een uur 

 vijf kwartier 

 twee uur 

5. Indien 
raadsrotonde, 
hoeveel behandeltijd 
is naar schatting 
nodig: 
 
 

 twee en een half uur 

6. Samenvatting 
hoofdpunten: 
 

1. Het jaarverslag 2011 en de begroting 2013 van de Stadsbank ter 
kennisgeving aannemen; 

2. Aan de afgevaardigde in het Algemeen Bestuur van de Stadsbank 
meegeven om in te stemmen met de jaarrekening 2011, waarbij het positieve 
resultaat en een onttrekking uit de Algemene Reserve wordt gerestitueerd 
aan de gemeenten; 

3. Aan de afgevaardigde in het Algemeen Bestuur van de Stadsbank 
meegeven om in te stemmen met de begroting 2013, onder de voorwaarde 
dat er ruimte is voor de gemeente om keuzes te kunnen maken ten aanzien 
van de uitvoering en afname van producten en de gevolgen van het nieuwe 
dienstverleningsmodel van de Stadsbank zichtbaar gemaakt worden. 

 
7. Aan raadsleden 
mee te zenden 
stukken: 

Raadsvoorstel 

8. Achterliggende 
stukken: 
 

Jaarrekening 2011 Stadsbank Oost Nederland 
Begroting 2013 

9. Is er behoefte aan 
een mondelinge 
inleiding/ toelichting: 

nee 

10. Zijn er burgers, 
bedrijven, 
organisaties die 
bericht van 
raadsbehandeling 
moeten krijgen? 

Bericht aan de Stadsbank 

11. Opmerkingen 
Van het Presidium: 

 

12 Portefeuillehouder: W.E.N. Rijnsaardt 

13 Meer informatie 
bij:  

Klasien Timmermans tel. 0315 - 292 401  
E-mail: k.timmermans@oude-ijsselstreek.nl  

14. Opmerkingen 
raadsgriffie 

 

 



 



Raadsvoorstel 
12int00365 
Datum raadsvergadering : 10 mei 2012  

 

Bundelnummer :  3  
 

 
 

 
Onderwerp  : jaarrekening 2011 en begroting 2013 Stadsbank 
 
 
Voorgestelde beslissing: 

1. Het jaarverslag 2011 en de begroting 2013 van de Stadsbank ter kennisgeving aannemen; 
2. Aan de afgevaardigde in het Algemeen Bestuur van de Stadsbank meegeven om in te stemmen met de 

jaarrekening 2011, waarbij het positieve resultaat en een onttrekking uit de Algemene Reserve wordt 
gerestitueerd aan de gemeenten; 

3. Aan de afgevaardigde in het Algemeen Bestuur van de Stadsbank meegeven om in te stemmen met de 
begroting 2013, onder de voorwaarde dat er ruimte is voor de gemeente om keuzes te kunnen maken ten 
aanzien van de uitvoering en afname van producten en de gevolgen van het nieuwe dienstverleningsmodel 
van de Stadsbank zichtbaar gemaakt worden. 

 
 
Aanleiding 
Jaarlijks levert de Stadsbank, conform de Gemeenschappelijke Regeling, een jaarrekening van het 
afgelopen jaar en een begroting voor het komend jaar. De jaarrekening 2011 en begroting 2013 worden door 
het Algemeen Bestuur van de Stadsbank behandeld en vervolgens vastgesteld in de vergadering van 7 juni 
2012. Conform de regels van de Gemeenschappelijke Regeling, mag de raad haar gevoelen kenbaar maken 
ten aanzien van de jaarrekening en begroting. Deze gevoelen kan zij meegeven aan de afgevaardigde in het 
Algemeen Bestuur.  
 
Hierbij wordt de jaarrekening 2011 en begroting 2013 ter kennisname aangeboden aan uw raad, zodat u 
hierover uw 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 begroting voldoet aan de gestelde eisen, conform de GR. 

De jaarrekening geeft op hoofdlijnen weer in hoeverre de Stadsbank erin is geslaagd de 
doelstellingen vanuit de begroting te realiseren. De begroting geeft weer wat de Stadsbank wil 
realiseren. Hierbij is gekozen voor een begroting op basis van de huidige financiële situatie. De in 
gang gezette ontwikkelingen richting een nieuw dienstverleningsmodel van de Stadsbank als de 
mogelijke keuzes van gemeenten in de uitvoering zijn nog niet meegenomen, aangezien er nog 
geen definitieve besluitvorming over heeft plaatsgevonden.  

2.  
2.1 Het resultaat op dienstverlening bedraagt  € 294.600,- positief. 

Ten opzichte van de begroting na wijziging valt het saldo hoger uit dan begroot. Dit komt met name 
door de lagere kosten op personeelslasten en minder beheerskosten. Daarnaast is in november 
2011 door het Algemeen Bestuur besloten om de algemene reserve op een maximum te stellen van 
45% van de personele lasten. Dit betekent dat er een bedrag van € 59.000,- uit de algemene 
reserve wordt gehaald, omdat anders de reserve te hoog zou worden. Zowel het positief resultaat 
als de onttrekking van de Algemene reserve wordt gerestitueerd aan de gemeenten. Voor Oude 
IJsselstreek betekent dit een terugbetaling van circa € 14.000,-  

 
2.2 Op het programma Algemeen Bestuur vallen de lasten circa  € 170.000,- lager uit dan via de 

voorschotten bij de gemeenten is geïnd. 
Het programma Algemeen Bestuur vertoont per boekjaar altijd een saldo van € 0,-. Het saldo van 
de bestaanskosten wordt altijd volledig doorberekend aan de gemeenten. Er is daardoor sprake van 
een budgettair neutraal effect. Op basis van de voorschotten is er echter een voordelig saldo, 



waardoor in de afrekening met de gemeenten een bedrag wordt verrekend. Voor Oude IJsselstreek 
betekent dit een verrekening van circa € 8.500,-.  

 
2.3 Er is voldoende financiële reserve voor de frictiekosten 

Deze reserve is bedoeld als noodzakelijke buffer om te kunnen voldoen aan de 
personeelsverplichtingen die voort kunnen vloeien uit de te nemen reductiemaatregelen in 2012.  

 
 

2.4 Zowel het aantal aanvragen als het aantal aanvragen WSNP is voor Oude IJsselstreek ongeveer gelijk 
gebleven ten opzichte van 2010. Het aantal schuldbemiddelingen is fors toegenomen. 
Het aantal aanvragen is ongeveer gelijk gebleven. Dit is in lijn met de meeste andere gemeenten in 
de Achterhoek (uitzondering is Winterswijk, met een toename). Het aantal gerealiseerde 
schuldbemiddelingen is behoorlijk toegenomen. Dit geldt eveneens voor de omliggende 
gemeenten. 

 
2.5 Het aantal mensen in budgetbeheer is afgenomen, conform afspraak. 

Met de Stadsbank is in het laatste kwartaal van 2011 afgesproken om het aantal mensen in (totaal) 
budgetbeheer goed door te lichten en indien mogelijk af te bouwen. Dit was mogelijk geworden, 
doordat er met de ABN afspraken werden gemaakt om mensen een reguliere bankrekening te laten 
openen, zodat zij niet meer afhankelijk waren van de moneycard. Ook wordt bij nieuwe aanmelding 
scherper beoordeeld in hoeverre een budgetbeheerrekening noodzakelijk is om een stabiele 
financiële situatie te creëren. Dit resulteerde ook in een lager aantal nieuwe 
budgetbeheerrekeningen.  

 
2.6 De Stadsbank heeft de prestatieafspraken met betrekking tot de termijnen gehaald. 

Vanuit de prestatieafspraken moet een intake binnen 4 weken na aanmelding plaatsvinden. Het 
plan van aanpak dient vervolgens binnen 4 weken te zijn opgesteld. De Stadsbank is erin geslaagd 
deze termijnen te halen. 

3.   
3.1 De huidige begroting voldoet aan de eisen die in de nieuwe wet schuldhulpverlening worden gesteld. 

De nieuwe wet schuldhulpverlening treedt per 1 juli 2012 in werking. De Stadsbank voldoet in haar 
uitvoering aan de eisen die in deze wet staan genoemd.  

 
3.2 De Stadsbank blijft financieel gezien in 2013 binnen de huidig beschikbare budgetten van de gemeenten. 

De begroting gaat uit van een gemeentelijke bijdrage, conform de beschikbare budgetten van de 
gemeenten.  

 
3.3 De Stadsbank gaat binnen de begroting uit van voortzetting van de huidige situatie. 

De ontwikkelingen richting een nieuw dienstverleningsconcept en keuzes van gemeenten zijn niet in 
de begroting meegenomen, aangezien de besluitvorming hierover nog niet heeft plaatsgevonden. 
De Stadsbank zelf is bezig met het ontwikkelen van een nieuw dienstverleningsmodel en veel 
gemeenten zijn zich aan het heroriënteren op hun rol en de wijze van uitvoering. Deze 
ontwikkelingen en keuzes kunnen leiden tot een andere aanpak vanuit de Stadsbank alsook tot het 
niet meer afnemen van bepaalde producten of op een andere wijze invulling geven aan de 
producten (met name ten aanzien van het product intake & advies).  

 
 

Kanttekeningen 
a. De keuzes van gemeenten ten aanzien van de invulling van schuldhulpverlening zijn nog niet 

bekend. 
Gemeenten zijn zich aan het heroriënteren op haar rol en de invulling van schuldhulpverlening. De 
keuzes die hieruit voortvloeien kunnen gevolgen hebben voor de bedrijfsvoering van de Stadsbank. 
De Stadsbank kan hier in haar begroting nog geen rekening mee houden, aangezien besluitvorming 
nog niet heeft plaatsgevonden. Ook de gemeente Oude IJsselstreek formuleert een nieuwe visie op 
schuldhulpverlening en zal keuzes maken in de wijze van uitvoering. Een richtinggevende notitie 
hierover zal op 31 mei 2012 in de raadsrotonde worden behandeld. 

 
 

Kosten, baten, dekking 
Over 2011 vindt een terugbetaling plaats van in totaal circa € 22.500,-.  
 
De begroting 2013 kan (op basis van de huidige situatie) worden gedekt uit het bestaande budget ten 
behoeve van de Stadsbank. Nieuwe rijksontwikkelingen alsook de eventuele gevolgen van keuzes van de 
gemeente ten aanzien van de uitvoering van schuldhulpverlening zijn hierin nog niet meegenomen.  
 



Uitvoering 
 
Planning 

• Behandelen in raadsvergadering van 10 mei 2012.  
 
 
 
Burgemeester en wethouders, 
 
 
 
G.H. Tamminga    J.P.M. Alberse 
secretaris    burgemeester 
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