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RAADSVOORSTEL  
 
 
Datum:        3 november 2015 
Nummer:                                   
Onderwerp: gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Stadsbank Oost Nederland 2005 
 
Voorgesteld raadsbesluit: 

1. Kennis te nemen van de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Stadsbank Oost 
Nederland 2005, te weten de Gemeenschappelijke Regeling Stadsbank Oost Nederland 2015. 

2. Conform artikel 48 Gemeenschappelijke Regeling Stadsbank Oost Nederland 2005 in te 
stemmen met de voorgestelde wijzigingen van het Algemeen Bestuur. 

3. Het college van burgemeester en wethouders toestemming te verlenen tot het aangaan van 
de Gemeenschappelijke Regeling Stadsbank Oost Nederland 2015 

 
Samenvatting van het voorstel 
De Gemeenschappelijke Regeling Stadsbank Oost Nederland 2005 is op basis van wijzigingen in de 
Wet gemeenschappelijke regelingen gewijzigd. De raad heeft ingestemd met de wijziging die inhoudt 
dat met ingang van 1 januari 2016 wethouders lid mogen zijn van het Algemeen Bestuur van de 
Stadsbank Oost Nederland. 
 
Aanleiding voor dit voorstel 
De gemeente Dinkelland neemt deel aan de Gemeenschappelijke Regeling Stadsbank Oost 
Nederland (GR SON). De GR SON voert voor 22 gemeenten in Twente en de Achterhoek de 
schulddienstverlening uit. In de GR SON zijn de regels en afspraken over dit samenwerkingsverband 
vastgelegd. Hierin is onder anderen vastgelegd hoe het algemeen bestuur (AB) en dagelijks bestuur 
(DB) zijn samengesteld, welke bevoegdheden het AB en het DB hebben en hoe de GR zich 
verantwoordt richting deelnemende gemeenten.  
Als gevolg van de wijzigingen in de Wet gemeenschappelijke regelingen (WGR) is het bij een 
ongewijzigde GR SON vanaf 1 januari 2016 niet meer mogelijk dat collegeleden deel uitmaken van 
het AB van de GR SON. Vanuit de bestaande verantwoordelijkheidsverdeling tussen college en raad 
is het logisch om collegeleden deel te laten uitmaken van het bestuur van deze (uitvoerings-)GR. Om 
te bewerkstelligen dat per 1 januari 2016 het bestuur van de GR SON wordt gevormd door 
collegeleden, is wijziging van de huidige GR Stadsbank Oost Nederland 2005 noodzakelijk. 
 
Indien de GR SON niet wordt aangepast voor 1 januari 2016 dienen de huidige bestuursleden van de 
SON vervangen te worden door de raadsleden uit de deelnemende gemeenten. 
Binnen de GR SON is de uitvoering van de gemeentelijke schulddienstverlening geregeld. Het 
vaststellen van en toezicht houden op het gemeentelijk 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. Vanuit de algemene 
verantwoordelijkheidsverdeling tussen college en raad is het logisch om alleen collegeleden deel te 
laten uitmaken van het bestuur van de GR SON. Om te bewerkstelligen dat per 1 januari 2016 het 
bestuur van de GR SON wordt gevormd door collegeleden, is wijziging van de huidige GR 
noodzakelijk. 
 
Wij zijn voornemens om de huidige GR SON te wijzigen en wij zullen hierna voorstellen aan uw raad 
om aan ons college de daarvoor de ingevolge artikel 1, tweede lid, van de Wet gemeenschappelijke 
regelingen vereiste  toestemming te verlenen. 
 
De GR SON wordt op de volgende punten gewijzigd. 
 
Van een raadsregeling naar collegeregeling 
De huidige GR is een raadsregeling. Dit betekent dat de GR 2005 is ingesteld door uitsluitend 
gemeenteraden. De GR 2015 is een collegeregeling, wat inhoudt dat de GR door de colleges van de 
deelnemende gemeenten wordt ingesteld. Door de GR om te vormen tot een collegeregeling wordt 
bewerkstelligd dat de gemeenten ook na 31 december 2015 collegeleden uit hun gelederen mogen 
aanwijzen voor het bestuur. Om dit te bewerkstelligen is het nodig dat de gemeenteraad toestemming 
geeft de huidige GR te wijzigen in een collegeregeling. 
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Functie en rol van de raad bij wijziging GR 
De raad heeft in de huidige situatie een toezichthoudende functie en financiële verantwoordelijkheid. 
Ook bij een wijziging van de GR behoudt de raad deze verantwoordelijkheid. Via de Wgs blijft het 
kaderstellend beleid bij de raad liggen. De Stadsbank voert budgetbeheer, schuldenregelingen, 
beschermingsbewind, kredietverlening en afgifte verklaringen inzake de Wet schuldsanering 
natuurlijke personen (Wsnp) uit met inachtneming van de beleidsregels. De algemene en financiële 
kaders voor het volgende begrotingsjaar worden aangeboden aan de raden. De jaarrekening wordt 
ook aangeboden aan de raden. De raad kan net als voorheen, een zienswijze indienen op de 
ontwerpbegroting. Er verandert namelijk niets in het budgetrecht van de raad zoals vastgelegd in 
artikel 189 van de Gemeentewet. 
 
Technische wijziging 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 die op 1 januari 2015 in werking is getreden, 
zodat de GR SON per 1 januari 2016 volledig aan de nieuwe WGR voldoet en zich kenmerkt als een 
collegeregeling. Daarnaast zijn een aantal artikelen uit de GR verwijderd omdat deze verwezen naar 
wetten die inmiddels zijn vervallen. 
 
Alternatieven 
De gemeenten die deelnemen in de GR SON zijn niet verplicht om de GR aan te passen. Indien de 
gemeenten de GR niet voor 1 januari 2016 wijzigen, blijft de GR een raadsregeling. Dit heeft tot 
gevolg dat de deelnemende gemeenten alleen raadsleden mogen aanwijzen voor het AB en de 
huidige bestuursleden uit het AB vervangen moeten worden. 
 
Risico’s 
Er zijn hier geen risico’s aan verbonden 
 
Externe communicatie 
Na besluitvorming door de raad wordt het bestuur van de GR SON hierover geïnformeerd. 
 
Harmonisatie Dinkelland-Tubbergen 
Alle deelnemende gemeenten dienen een gelijkluidend besluit te nemen. 
 
Bijlagen 
I15.052151 – Concept Gemeenschappelijke Regeling Stadsbank Oost Nederland 2015. 
I15.052669 – Toelichting wijzigingen GR SON 2015 en transponeringstabel 
 
 
Voorstel 
Wij stellen u voor te besluiten conform het bijgevoegde ontwerpraadsbesluit. 
 
 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DINKELLAND, 
de loco-secretaris, de burgemeester, 
 
 
 
E.M. Grobben                                    mr. R.S. Cazemier 
 



 

 

Vergadering presidium op  

Besluit presidium: o om advies naar Commissie  
rechtstreeks naar raad ter besluitvorming 
naar raad ter kennisname 
anders, namelijk: 

o 

o 

o 

 

Vergadering  Commissie op  

Advies aan de raad o advies hamerstuk 
advies bespreekstuk 
anders, namelijk: 

o 

o 

Opmerkingen: 
 



 

 

RAADSBESLUIT  
 
 
Datum:             1 december 2015 
Nummer:                     
Onderwerp:      gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Stadsbank Oost Nederland 2005         
 
De raad van de gemeente Dinkelland, 
 
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 3 november 2015;  
 
gelet op het advies van de commissie van 24 november 2015; 
 
gelet op het bepaalde in artikel 1, tweede lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen; 
 
B E S L U I T: 
 
1. Kennis te nemen van de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Stadsbank Oost Nederland 

2005, te weten de Gemeenschappelijke Regeling Stadsbank Oost Nederland 2015. 
2. Conform artikel 48 Gemeenschappelijke Regeling Stadsbank Oost Nederland 2005 in te stemmen 

met de voorgestelde wijzigingen van het Algemeen Bestuur. 
3. Het college van burgemeester en wethouders toestemming te verlenen tot het aangaan van de 

Gemeenschappelijke Regeling Stadsbank Oost Nederland 2015. 
 
Aldus besloten in de openbare vergadering  
van  1 december 2015 
 
de griffier, de voorzitter, 
 
 
 
 
 
mr. O.J.R.J. Huitema mr. R.S. Cazemier 


