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Onderwerp  : Jaarrekening 2014 en begroting 2016 Stadsbank Oost Nederland (SON) 
 
 

Voorgestelde beslissing: 

1. De jaarrekening 2014 en de begroting 2016 ter kennisgeving aannemen. 
2. Aan de afgevaardigde in het Algemeen Bestuur van de SON mee te geven in te stemmen met de jaarrekening 

2014. 
3. Aan de afgevaardigde in het Algemeen Bestuur van de SON mee te geven in te stemmen met de begroting 

2016. 
 
 

 
Aanleiding 
Jaarlijks levert de Stadsbank, conform de Gemeenschappelijke Regeling, een jaarrekening van het 
afgelopen jaar en een begroting voor het komend jaar. De jaarrekening 2014 en begroting 2016 worden door 
het Algemeen Bestuur van de Stadsbank behandeld en vervolgens vastgesteld in de vergadering van het 
Algemeen Bestuur van 25 juni 2014. 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 2014 en begroting 2016 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. 
Hierbij is gekozen voor een begroting op basis van bestaand beleid, en de huidige 
organisatiestructuur. De in gang gezette ontwikkelingen om te komen tot een nieuw 
dienstverleningsmodel zullen in 2015 verder hun beslag krijgen. In het najaar zal de SON op basis 
van die ontwikkelingen een aangepaste werkbegroting 2016 opstellen.  
 

2.1 Het resultaat in de jaarrekening 2014 bedraagt €10.800,= positief. 
De SON stelt voor om dit bedrag toe te voegen aan de algemene reserve. Daarnaast wordt voorgesteld 
om een restantbedrag uit een bestemmingsreserve ‘Organisatieaanpassing’ weer terug te storten in de 
algemene reserve. Door deze twee bedragen komt de algemene reserve weer op het niveau dat minimaal 
noodzakelijk is, ca. 15% van de loonsom. 

 
2.2 Het aantal indicatiestellingen en het aantal schuldregelingen is afgenomen ten opzichte van 2013. Er zijn 

meer lopende budgetbeheerrekeningen en schulden opgelost.  
De instroom is wat afgenomen, en de uitstroom wat toegenomen. Wel zien we dat het aantal inwoners dat 
gebruik maakt van de dienstverlening van de stadsbank nog steeds stijgt.  
 

 2013 2014 

Indicatiestellingen 141 109 

Schuldregelingen 62 42 

Budgetbeheerrekeningen 250 279 

Schulden opgelost / WSNP 8 / 35 13 / 39 



 
3.1 De SON prognosticeert voor 2016 een verdere toename van de dienstverlening.  

De begroting van de SON laat al enige jaren een stijgende lijn zien. De benodigde gemeentelijke 
bijdragen nemen dus ook toe. De omslag in het sociaal domein van curatief naar preventief moet verder 
vorm gegeven worden, de aanspreekpunten hebben hierbij een belangrijke rol.   
 

Kanttekeningen 
a. De begroting kent een loonindexering van 1,75% en een prijsindexering van 1,38%. Dat is niet 

conform de regionale afspraken over indexering van gemeenschappelijke regelingen. 
Die afgesproken regionale lijn heeft echter te maken met een bijdrage op inwoneraantal. Dat is voor 
de dienstverlening van de SON minder relevant, omdat het hier gaat over geleverde producten aan 
inwoners. Er is sprake van een toename van de vraag van onze inwoners.  
 

Kosten, baten, dekking 
 
De kosten in 2014 die gemaakt zijn voor de SON passen binnen de gemeentelijke budgetten.  
 
De begroting 2016 SON geeft voor Oude IJsselstreek een gemeentelijke bijdrage van € 324.065,=. W ij 
zullen dit bedrag verwerken in de begroting 2016 van de gemeente. Op basis van het veranderende 
dienstverleningsconcept van de SON, en de inzet van onze aanspreekpunten willen wij de noodzakelijke 
inzet van de SON beperken.  
Bij de jaarrekening over 2016 volgt een afrekening volgens nieuwe systematiek. Dan zal duidelijk worden 
welk budget er daadwerkelijk benodigd is geweest. 
 
Uitvoering 
 
Planning 

 Behandeling in de raadsrotonde van 4 of 11 juni 2014.  
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