
Raadsvoorstel

Datum raadsvergadering : 30 juni 2022

Zaaknummer : 359492

Onderwerp: : Begroting 2023 SON

De raad wordt voorgesteld
1. Geen zienswijze te geven op de Begroting 2023, en de meerjarenraming 2024 - 2026 van de Stadsbank Oost 

Nederland (SON). 

Aanleiding
Jaarlijks levert de SON, conform de Gemeenschappelijke Regeling, de begroting (en meerjarenraming) voor 
aankomend jaar op. Deze stukken worden door het Algemeen Bestuur behandeld en vervolgens vastgesteld in de 
vergadering van juni. Conform de Gemeenschappelijke Regeling kan de gemeenteraad zijn zienswijze kenbaar 
maken ten aanzien van deze stukken, en meegeven aan de afgevaardigde in het Algemeen Bestuur.

Wat wordt met beslissing bereikt
De raad krijgt inzicht in de bedrijfsvoering en resultaten van de SON en kan hierop invloed uitoefenen door zijn 
zienswijze mee te geven aan de afgevaardigde in het Algemeen Bestuur.
De SON biedt technische ondersteuning voor inwoners met schulden. De kwaliteit van die ondersteuning wordt 
getoetst en bewaakt door het Algemeen Bestuur.

Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en)
1.1. De begroting en de meerjarenraming voldoen aan de gestelde eisen, conform de Gemeenschappelijke 

Regeling    
De begroting en meerjarenraming laten inhoudelijk zien wat de plannen zijn. 

1.2. Belangrijk onderdeel van de ontwikkeling van de SON is de strategische agenda die door het Algemeen 
Bestuur is vastgesteld.     
Hierin wordt uitgesproken dat de SON zich wil ontwikkelen in strategisch partnership met gemeenten, en 
beter wil aansluiten bij de behoeften van inwoners. 
Het ontwikkelde model past goed bij onze Visie: Naar het hart van de beweging, en bij de 
uitvoeringsprincipes Werk, zoals STOER daar uitvoering aan geeft. 

Kanttekeningen
a. Inhoudelijke ambitie leidt tot meer kosten

De ontwikkelde strategische agenda vraagt capaciteit. Afhankelijk van het gekozen samenwerkingsmodel 
zitten daar kosten aan verbonden. Voor Oude IJsselstreek gaat het om een stijging van ca. € 23.000,=. Dat is
deels reguliere indexering, en deels kwaliteitsimpuls. 
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De doelstellingen die hiermee worden nagestreefd maken deze aanvullende middelen noodzakelijk.  

b. Indexpercentages zijn ongewis
Indexeringen van partijen als de SON, gemeenschappelijke regelingen, kennen vastgelegde afspraken over 
indexeringen. We zien landelijk in 2022 dat de indexpercentages zoals berekend door het CPB fors hoger 
liggen dan gebruikt in conceptbegrotingen. Welke gevolgen dit nog kan hebben in de toekomst is ongewis. 
We blijven dat monitoren. 

Kosten, baten, dekking
Primitieve begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026:
De bijdrage van gemeente Oude IJsselstreek aan SON in 2023 wordt begroot op € 329.035,=. 
Stijging gewogen index 3,5%: € 10.597,=. 
Stijging kwaliteitsimpuls: € 12.589,=

Deze bedragen worden opgenomen in de Voorjaarsnota, en uiteindelijk ook verwerkt in onze begroting 2023. 

Uitvoering
Planning
Na besluitvorming in de raad wordt de SON op de hoogte gesteld. 

Personeel
N.v.t.

Communicatie/participatie
N.v.t.

Evaluatie/verantwoording
N.v.t.

Bijlagen
1. Begroting 2023 SON
2. Voorstel Algemeen Bestuur bij de begroting 2023-2026

Burgemeester en wethouders,

Bob Konings Secretaris
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Otwin van Dijk

Burgemeester

Raadsvergadering d.d. 30 juni 2022

☐ 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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