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Voorgesteld besluit
1. De activiteitensubsidie voor de uitvoering van schuldhulpverlening aan GKB 2019 lager
vaststellen op € 512.290,05;
2. De hardheidsclausule toepassen omdat de aanvraag te laat is ingediend;
3. Het onverschuldigd aan de GKB betaalde bedrag van € 105.991,95 terugvorderen;
4. De raad informeren.
Inleiding
De GKB voert de financiële dienstverlening (schuldhulpverlening) uit voor de gemeente
Noordoostpolder. Zij ontving hiervoor in 2019 een incidentele activiteitensubsidie van de gemeente.
De GKB heeft u haar jaarrekening en verantwoordingsverslag toegestuurd. Met die informatie kunt u
nu de subsidie formeel vaststellen.
Doelstelling
Met deze subsidie voldoen we aan onze wettelijke taak: het uitvoeren van schuldhulpverlening aan
inwoners met financiële problemen van de gemeente Noordoostpolder.
Argumenten
1.1.
Vaststelling is een juridische verplichting
Op grond van de Algemene subsidieverordening Noordoostpolder (Asv) en de Algemene wet
bestuursrecht (Awb) dienen subsidies te worden vastgesteld.
1.2.

De GKB heeft voldaan aan de voorwaarden
De GKB heeft de activiteiten waarvoor zij subsidie kreeg, conform afspraak uitgevoerd. Dit
blijkt uit het inhoudelijk verslag, het jaaroverzicht 2019 en de jaarrekening 2019. De
activiteiten stonden in het activiteitenplan.

1.3.

De GKB heeft € 105.991,95 minder besteed
De kosten voor de uitvoering van de diensten waren € 105.991,95 lager dan de
subsidieverlening. De GKB geeft als reden dat er aanzienlijk minder aanmeldingen zijn binnen
gekomen. Dit is in meerdere gemeenten het geval. Naast de GKB zijn er meer plekken waar
de inwoner kan aankloppen, zoals vrijwilligersorganisaties en bewindvoerders. Doordat er
minder instroom is, worden daarvan afgeleide diensten ook minder ingezet.

2.1

De aanvraag is te laat ingediend
De stukken van de GKB zijn op 30 juni 2020 ontvangen. Dat is formeel te laat, maar heeft
inhoudelijk geen gevolgen. Dit had als reden dat de jaarrekening in april nog niet extern
verspreid kon worden en nog door de drie deelnemende GR-gemeenten besproken moest
worden. Op grond van artikel 14 Asv had de aanvraag op 15 april 2020 ingediend moeten zijn.
U kunt gebruik maken van de hardheidsclausule (artikel 16 Asv), zodat u de subsidie toch
kunt vaststellen.

3.1.

De GKB heeft minder uitgegeven dan aan voorschot is verstrekt
Op grond van het jaaroverzicht 2019 blijkt dat de GKB de activiteiten heeft verricht met €
105.991,95 minder dan aan voorschot is verstrekt. Op grond van artikel 4:46 lid 2 en artikel
4:57 Awb kunt u dit bedrag terugvorderen.

4.1.

De raad bepaalt de budgetten en controleert de uitvoering van het beleid
Het vaststellen van subsidies is een bevoegdheid van het college. Dat doet zij binnen de
financiële kaders die de raad vaststelt. De raad heeft daarnaast een controlerende taak.
Daarom is het wenselijk om de raad op de hoogte te houden van deze subsidies.

Kanttekeningen
1.1.

De jaarstukken laten een negatief exploitatieresultaat zien
Dit tekort van € 406.201 wordt in rekening gebracht bij de deelnemende GR-gemeenten. De
gemeente Noordoostpolder is geen deelnemende GR-gemeente.

Planning/Uitvoering
De GKB ontvangt naar aanleiding van dit besluit de vaststellingsbeschikking 2019.
Dit voorjaar is de aanbesteding schulddienstverlening afgerond. Vanaf 1 juli 2020 is Kredietbank
Nederland gestart met de schulddienstverlening in Noordoostpolder. Met de GKB gaan we een
gefaseerde afbouwperiode in. Lopende schuldtrajecten worden door de GKB afgerond. Dit is in belang
van de continuering van dienstverlening voor de inwoner. Over lopende trajecten budgetbeheer gaan
we met de GKB in gesprek.
Bijlagen
- De vaststellingsbeschikking 2019
- Financieel jaaroverzicht 2019
- Jaarrekening GKB 2019
- Inhoudelijk verslag 2019
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