
Raadsvoorstel

Datum raadsvergadering : 28 mei 2020

Zaaknummer : 81712

Onderwerp: : Jaarstukken 2019 en programmabegroting 2021 Stadsbank Oost Nederland (SON)

De raad wordt voorgesteld
1. Kennisnemen van jaarrekening 2019, de begroting 2021, de meerjarenraming 2022-2024 van de SON.

2. De afgevaardigde in het Algemeen Bestuur van de SON meegeven met de opmerkingen uit de zienswijze 
meegenomen in te stemmen met de jaarrekening 2019.

3. De afgevaardigde in het Algemeen Bestuur van de SON meegeven met de opmerkingen uit de zienswijze 
meegenomen in te stemmen met de begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024.

4. Aan de raad voorstellen om bijgaande zienswijze in te dienen voor de jaarstukken 2019 en de begroting 2021 en 
meerjarenraming 2022-2024

Aanleiding
Jaarlijks levert de SON, conform de Gemeenschappelijke Regeling, de jaarstukken van het afgelopen jaar en een 
begroting voor het komend jaar. De jaarstukken 2019, begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 worden door 
het Algemeen Bestuur van de Stadsbank behandeld en vervolgens vastgesteld in de vergadering van het Algemeen 
Bestuur van juni 2020. Conform de regels van de Gemeenschappelijke Regeling, mag de gemeenteraad haar 
zienswijze kenbaar maken ten aanzien van de jaarrekening en begroting. De zienswijze is als bijlage toegevoegd.

Middels dit college/raadsvoorstel worden de jaarstukken 2019, begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 ter 
kennisname aangeboden aan de raad, zodat de raad hierover haar zienswijze kenbaar kan maken.

Wat wordt met beslissing bereikt

 De raad krijgt inzicht in de bedrijfsvoering en resultaten van de SON en kan hierop invloed uitoefenen 
door haar zienswijze mee te geven aan de afgevaardigde in het Algemeen Bestuur

 De SON 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 Gemeenschappelijke Regeling. 

De jaarrekening geeft op hoofdlijnen weer in hoeverre de SON erin is geslaagd de doelstellingen vanuit de 
begroting te realiseren. De begroting 2021 geeft weer wat de SON volgend jaar wil realiseren.

1.2 De SON heeft in 2020 inhoudelijk met de gemeenten gesproken over het verbeteren van de kwaliteit van de 
dienstverlening.
Het stemt ons tevreden dat de SON in gesprek is met de gemeenten om de kwaliteit van de dienstverlening 
te verbeteren. Voorstellen en wensen vanuit de gemeenten zullen onderzocht moeten worden, hoe deze bij 
de SON ingebed kunnen worden. Daarnaast zijn we tevreden dat de SON de mogelijkheden van 
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Communicatie/participatie
N.v.t.

Evaluatie/verantwoording
N.v.t.

Bijlagen
 AB SON Jaarstukken 2019
 AB SON voorstel jaarverslag 2019
 Accountantsverslag jaarstukken 2019
 Aanbiedingsbrief jaarstukken 2019
 Aanbiedingsbrief begroting 2021
 AB SON Begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024
 AB SON voorstel Begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024

Burgemeester en wethouders,

Marijke Verstappen

Secretaris

Otwin van Dijk

Burgemeester
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Raadsvergadering d.d.

☐ 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 van B&W gesteld

☐ opmerkingen/toezeggingen……………….

☐ ……………………………………………….
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