
Van: Schreurs, Joke (SBON) [mailto:j.schreurs@stadsbankoostnederland.nl]  

Verzonden: donderdag 5 november 2015 16:21 

Aan: Luttikhuis, Coen (SBON) 

Onderwerp: Overzicht onvolkomenheden i.v.m. GR SON 

 

 

Geacht College, 

 

Na vaststelling van de Gemeenschappelijke Regeling Stadsbank Oost Nederland (GR 

SON) 2015 door het Algemeen Bestuur en verzending aan de colleges zijn nog enkele 

onvolkomenheden in de tekst aangetroffen. 

Het gaat om taal- en typefouten zonder juridische implicaties.  

  

In bijgevoegd overzicht zijn de onvolkomenheden weergegeven.  

Tevens is in het overzicht de juiste formulering opgenomen.  

Bij de eerstvolgende wijziging van de GR SON worden deze onvolkomenheden 

gecorrigeerd.  

  

Ten behoeve van een volledig beeld van de GR SON 2015 is het verzoek het bijgevoegde 

overzicht ook ter beschikking te stellen aan uw gemeenteraad. 

 

Met vriendelijke groet, 
 

Namens het Algemeen Bestuur van de Stadsbank Oost Nederland, 
 

  
P.G. Welman, 
voorzitter bestuur Stadsbank Oost Nederland 
  
R.S.R. de Ruiter, 
secretaris bestuur Stadsbank Oost Nederland 
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Artikel Toelichting 
 

Aanhef Verwijzing Faillissementswet dient aangepast te worden: in de GR 2015 wordt 
er verwezen naar artikel 285 lid 4, dit moet veranderd worden in artikel 285 lid 
2, omdat lid 4 niet (meer) bestaat. 

Artikel 5 lid 1 sub 1 onder b Het woord ‘krediet’ dient vervangen te worden door ‘geldkrediet’ omdat dit ook 
de term is die binnen de Wet financiering decentrale overheden (Wet fido) 
wordt gehanteerd. 

Artikel 17 lid 2 De ‘voorzitter van de gemeenteraad’ dient vervangen te worden door 
‘voorzitter van het college’. Omdat de GR 2015 een collegeregeling is, is het 
wenselijk dat de voorzitter wordt vervangen door een lid van het college en 
niet door een lid van de raad. 

Artikel 35 lid 1 In dit artikel wordt verwezen naar artikel 34 onder c, omdat de nummering van 
de GR is aangepast klopt deze verwijzing niet meer derhalve dient dit 
vervangen te worden door artikel 33 onder c. 

Artikel 40 lid 4 Omdat de nummering van de GR is veranderd, moeten de verwijzingen in dit 
artikel naar andere artikelen in de GR ook worden aangepast. De verwijzing 
naar artikel 38 moet worden vervangen door artikel 37 en de verwijzing naar 
artikel 37 moet worden vervangen door artikel 36. 

Artikel 43 lid 2 sub b In dit artikel wordt verwezen naar artikel 37. Omdat de nummering van de GR is 
aangepast, dient deze verwijzing ook aangepast te worden. Artikel 37 moet 
daarom worden vervangen door artikel 36. 
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