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Onderwerp : Aanpassing gemeenschappelijke regeling Stadsbank Oost Nederland

Voorgestelde beslissing:

1. Het college toestemming geven tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Stadsbank Oost Nederland 
2005.

Aanleiding

De gemeente Oude IJsselstreek neemt deel aan de Gemeenschappelijke Regeling Stadsbank Oost
Nederland (vanaf hier GR SON). De GR SON voert voor 22 gemeenten in de Achterhoek en Twente de 
schulddienstverlening uit.
Het samenwerkingsverband tussen de deelnemende gemeenten is geregeld in de GR SON. In de GR is 
onder andere vastgelegd hoe het algemeen bestuur (verder AB) en dagelijks bestuur (verder DB) zijn 
samengesteld, welke bevoegdheden het AB en DB hebben en hoe de GR zich verantwoordt richting de 
deelnemende gemeenten.
De grondslag van de GR SON ligt in de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr), waarin is vastgelegd 
welke regels er gelden voor de inrichting en het functioneren van de samenwerking. De Wgr is per 1 januari 
2015 gewijzigd. Bij een ongewijzigde gemeenschappelijke regeling GR SON zal het Algemeen en daarmee 
ook het Dagelijks bestuur van de SON per 1 januari 2016 bestaan uit raadsleden. Het is in de huidige GR 
niet meer mogelijk dat burgemeester en wethouders deel uitmaken van het bestuur.

Wat wordt met beslissing bereikt
De wijziging van de gemeenschappelijke regeling Stadsbank Oost Nederland 2005 zorgt ervoor dat het een 
collegeregeling wordt.

Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en)

1.1 Er moeten een aantal technische wijzigingen worden doorgevoerd in de GR.
In de loop der tijd is de naamgeving van een aantal deelnemende gemeenten gewijzigd. De namen van deze 
gemeenten zijn in de gewijzigde GR geactualiseerd.
Verder is de GR in lijn gebracht met de nieuwe Wgr per 1 januari 2015, zodat de GR SON per 1 januari 2016 
volledig aan de nieuwe Wgr voldoet en zich kenmerkt als een collegeregeling. Indien de GR SON niet wordt 
aangepast voor 1 januari 2016 dienen de huidige bestuursleden van de SON vervangen te worden door 
raadsleden uit de deelnemende gemeenten.
Daarnaast is een aantal artikelen uit de GR verwijderd omdat deze verwezen naar wetten die inmiddels zijn 
vervallen.

1.2 Functie en rol van de raad bij wijziging GR 
Binnen de GR SON is de uitvoering van de gemeentelijke schulddienstverlening geregeld. Het vaststellen 
van en toezicht houden op het gemeentelijke beleid in het kader van de Wet gemeentelijke 
schuldhulpverlening (Wgs) is en blijft een bevoegdheid van de gemeenteraad. Binnen deze kaders wordt 
hier vervolgens door de GR SON uitvoering aan gegeven. 

1.3 Van een raadsregeling naar collegeregeling
De huidige GR is een raadsregeling. Dit betekent dat de GR 2005 is getroffen door uitsluitend 
gemeenteraden. De GR 2015 is een collegeregeling, wat inhoudt dat de GR door de colleges van de 
deelnemende gemeenten wordt getroffen. Door de GR om te vormen tot een collegeregeling wordt 
bewerkstelligd dat de gemeenten ook na 31 december 2015 leden uit het college mogen aanwijzen voor het 
bestuur. Om dit te bewerkstelligen is het nodig dat de gemeenteraad toestemming geeft de huidige GR te



wijzigen tot een collegeregeling.

Uitvoering
Communicatie
Na besluitvorming door de raad wordt het bestuur van de GR SON hierover geïnformeerd.

Burgemeester en wethouders,

G.H. Tamminga S.P.M. de Vreeze
secretaris wnd. burgemeester
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□ 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: ……………………….

□ …………………………………………………………


