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Te nemen besluit
1. Geen zienswijze indienen op de jaarrekening 2020 en de Stadsbank Oost Nederland
daarover informeren.
2. Instemmen met de begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025.
Waarom dit voorstel en wat is het effect
Overeenkomstig de bepalingen van de Gemeenschappelijke Regeling Stadsbank Oost
Nederland hebben wij het conceptjaarverslag 2020 en de conceptbegroting 2022 (inclusief de
meerjarenraming 2023 t/m 2025) ontvangen. Op grond van artikel 35, lid 3 van de Wet
gemeenschappelijke regelingen dient de gemeenteraad in de gelegenheid te worden gesteld om
zijn zienswijze kenbaar te maken met betrekking tot de jaarrekening en de begroting.
De gemeenteraad krijgt zodoende inzicht in de bedrijfsvoering en resultaten van de Stadsbank
Oost Nederland en kan hierop invloed uitoefenen door zijn zienswijze naar voren te brengen aan
de afgevaardigde in het Algemeen Bestuur van de Stadsbank Oost Nederland.
Argumentatie
1.1 De concept jaarrekening 2020 voldoet aan de gestelde eisen, conform de
gemeenschappelijke regeling.
De jaarrekening geeft op hoofdlijnen weer in hoeverre de Stadsbank Oost Nederland erin is
geslaagd de doelstellingen vanuit de begroting te realiseren.
1.2 De Stadsbank Oost Nederland is de coronacrisis 2020 relatief goed doorgekomen.
De financiële gevolgen van de coronacrisis zijn opgenomen in de jaarstukken. De continuïteit
van de Stadsbank wordt niet bedreigd door de crisis. Er is wel sprake van een terugval van de
dienstverlening en omzet. Hierdoor valt de bijdrage van de gemeenten ook lager uit. Voor
Berkelland valt de bijdrage € 10.434,- lager uit. De totale bijdrage van Berkelland aan de
Stadsbank over 2020 bedraagt € 240.703,-.
De Stadsbank heeft doorgewerkt aan nieuwe ontwikkelingen op het gebied van
schuldhulpverlening. De ontwikkeling van een strategisch profiel voor het onderdeel
beschermingsbewind is hier een mooi voorbeeld van. Dit profiel is - met breed draagvlak - door
de in de Stadsbank deelnemende gemeenten vastgesteld.
De audit van branchevereniging NVVK is de Stadsbank in 2020 met goed gevolg doorlopen.
In 2021 wordt overleg gevoerd met gemeenten of het wenselijk is extra corona-kosten voor de
Stadsbank te compenseren. Het financiële risico van corona ligt nu volledig bij de Stadsbank,
omdat niet onmiddellijk gereageerd kan worden met een evenredige verlaging van de kosten.
1.3 Er is een positief resultaat van € 223.300,Dit positieve resultaat is hoofdzakelijk het gevolg van aanvullende btw aftrek voor
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beschermingsbewind over de periode 2015-2020 à € 208.200,-. Hierbij moet eveneens worden
opgemerkt dat in de Voor- en Najaarsnota al rekening is gehouden met een negatief resultaat als
gevolg van de verminderde dienstverlening. De begroting is tussentijds reeds bijgesteld met €
736.100,- uit de eigen reserve van de Stadsbank.
Het voorstel is om het positieve resultaat toe te voegen aan de algemene reserve van de
Stadsbank. Hierdoor komt de weerstandsratio uit op 1,35 en is daarmee voldoende.
1.4 Het accountantsverslag is positief
De accountant zal bij een ongewijzigde vaststelling van de jaarstukken een goedkeurende
accountantsverklaring afgeven.
2.1 De concept begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 voldoen aan de gestelde eisen,
conform de gemeenschappelijke regeling.
De begroting geeft weer wat de Stadsbank Oost Nederland volgend jaar wil realiseren. De
financiële gevolgen voor de plannen voor de langere termijn worden in de meerjarenraming
globaal weergegeven.
2.2 In de concept begroting zijn de werkelijke volumeaantallen van 2020 als uitgangspunt
genomen, waarbij de corona-effecten zo goed mogelijk zijn verwerkt.
Op dit moment is het nog moeilijk in te schatten in welk tempo de door de coronacrisis
opgetreden afname van de dienstverlening in 2020 ombuigt naar een toename van de
schuldhulpvraag in 2021/2022. De dienstverlening van de Stadsbank zal naar verwachting in de
aanloop naar 2022 worden beïnvloed door de corona-effecten. De actuele situatie wordt door de
Stadsbank voortdurend gemonitord. Van eventuele gevolgen zal verslag worden gedaan in de
voortgangsrapportages (Voorjaarsnota, Najaarsnota en Jaarverslag 2021). Dit zal ook worden
meegenomen in de Primaire begroting 2022
2.3 De concept begroting is gebaseerd op bestaand beleid en sluit hierop aan.
De Stadsbank speelt in op nieuwe ontwikkelingen op het gebied van schuldhulpverlening. Hierbij
valt te denken aan collectief schuldregelen, de inzet van saneringskredieten, het
Schuldenknooppunt, de Buddy-app, automatische incasso.
De Stadsbank wil meer inzetten op een sterke dienstverleningslijn van administratie tot
begeleiding door gebruik te maken van onder andere digitale innovaties.
De Stadsbank gaat meer resultaatgericht werken aan duurzame financiële zelfredzaamheid voor
de klant.
Om beter aan te sluiten bij de wensen van de gemeenten wil de Stadsbank het partnerschap en
het accountmanagement bij de gemeenten verder vorm geven en uitdiepen. Dit kan door meer
samen te werken met de Voormekaar Teams, expertise te delen bij projecten of ter
onderbouwing van nieuwe beleidsinitiatieven.
2.4 De Stadsbank gaat bij de start van de accountantsfunctie voor verslagjaar 2021 een
rechtmatigheidsverantwoording opstellen.
Vanaf 2021 geeft het Dagelijks Bestuur van de Stadsbank de verklaring af dat de organisatie
rechtmatig heeft gehandeld. In samenwerking met de accountant zal een visie over de
rechtmatigheidsverantwoording worden voorbereid. Het gaat dan om bijvoorbeeld de
ambitieniveaus die in de notitie Rechtmatigheidsverantwoording van de commissie Bado
(Bedrijfsvoering Auditing Decentrale Overheden) zijn aangegeven en het te kiezen grensbedrag
(tussen 1% en 3%).
Voorafgaand aan de accountantscontrole over verslagjaar 2021, wordt aan het Algemeen
Bestuur een voorstel gedaan om het ambitieniveau en de tolerantiegrenzen van de interne
controle te bepalen.
2.5 De begroting en meejarenraming zijn sluitend.
Er zijn investeringen in de jaren 2022-2025 gepland. Deze investeringen worden gedekt uit de
vrijval. Er wordt geen beroep gedaan op de reserves of een hogere bijdrage van de gemeenten.
Kanttekeningen en risico’s
Op welke manier de coronacrisis de dienstverlening en financiële situatie van de Stadsbank
beïnvloedt, is op dit moment nog niet te overzien. De Stadsbank monitort deze ontwikkelingen en
zal eventuele effecten rapporteren in de Voor- en Najaarsnota. In de begroting 2022 is waar

mogelijk rekening gehouden met de corona-effecten.
Vooralsnog ligt het risico van de corona-effecten bij de Stadsbank. In dit kader wordt in 2021 met
de deelnemende gemeenten bezien of het wenselijk is om mogelijke extra kosten van de
Stadsbank te compenseren en te overwegen om een teruggave van de gemeentelijke bijdragen
achterwege te laten.
Financiën
Het resultaat over 2020 komt neer op € 223.300,- positief. Hierin zijn de reeds door het bestuur
geaccordeerde mutaties in de reserves verwerkt. Dit resultaat betreft met name de nog te
ontvangen aanvullende btw-aftrek à € 208.200,-. Aan het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld
om de jaarrekening 2020 vast te stellen en het rekeningsaldo van € 223.300,- toe te voegen aan
de algemene reserve.
De Stadsbank hanteert twee indices voor het berekenen van de gemeentelijke bijdragen. Er is
een index voor loonmutaties van 3,3% en de gehanteerde prijsindex is 2,3%. De wijze van
berekening is conform de nieuwe afspraak zoals gemaakt in de Achterhoek. Hierdoor zal de
gemeentelijke bijdrage licht toenemen.
Voor de begroting van 2022 vraagt de Stadsbank ons € 260.494,- bij te dragen. De bijdrage
wordt gedekt uit de begroting van SDOA, specifiek het programma ondersteunende diensten.
VN verdrag rechten van mensen met een beperking
N.v.t.
Communicatie
N.v.t.
Initiatief, participatie en rol gemeente
De Gemeenschappelijke Regeling Stadsbank Oost Nederland biedt aan de inwoners van 22
gemeenten in Twente en de Achterhoek ondersteuning aan mensen met (dreigende) schulden
en werkt aan verbetering van het productenaanbod. De portefeuillehouder schuldhulpverlening
uit het college van burgemeester en wethouders wordt afgevaardigd in het Algemeen Bestuur
van de Stadsbank Oost Nederland.
Planning en evaluatie
Het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Stadsbank Oost Nederland stelt de
jaarrekening 2020 en begroting 2022 op 30 juni 2021 vast. Vervolgens wordt de jaarrekening op
uiterlijk 15 juli 2021 bij de Provincie ingediend. Voor de begroting geldt een uiterlijke termijn van
1 augustus 2021.
Ambtelijk worden wij vertegenwoordigd door de ambtenaren van SDOA in de Platform
vergaderingen Stadsbank waar de voortgang wordt bewaakt en de deelnemers aan de
gemeenschappelijke regeling Stadsbank Oost Nederland geïnformeerd worden.
Alternatieven
De gemeenteraad van Berkelland kan bij het Dagelijks Bestuur van de Stadsbank een zienswijze
over de jaarrekening 2020 naar voren brengen en/of besluiten niet in te stemmen met de
begroting 2022.

Burgemeester en wethouders van Berkelland,
de secretaris,
de burgemeester,
M.N.J. Broers.

drs. J.H.A. van Oostrum.
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De raad van de gemeente Berkelland;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11-05-2021;
besluit:

1. Geen zienswijze in te dienen op de jaarrekening 2020 en de Stadsbank Oost Nederland
daarover te informeren.
2. In te stemmen met de begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025.
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