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Onderwerp: subsidieverlening Gemeentelijke Kredietbank (GKB) 2020 
 
Voorgesteld besluit 
1. De verleende subsidie 2020 voor een bedrag van € 360.564 aan de GKB Assen intrekken;  
2. Het onverschuldigd betaalde subsidiebedrag van € 360.564 verrekenen;  
3. De GKB Assen een subsidie 2020 verlenen van € 434.102 voor de uitvoering activiteiten 
schuldhulpverlening;  
4. De subsidie bevoorschotten in 1 termijn in 2021;  
5. De raad informeren. 
 
Inleiding 
De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de schuldhulpverlening.  
In 2020 zijn er 2 aanbieders: De GKB en de Kredietbank Nederland. De GKB werkt op basis van een 
subsidie en de Kredietbank Nederland vanaf 1 juli 2020 op basis van een opdracht. De GKB bouwt 
haar werkzaamheden af. Nieuwe cliënten kunnen terecht bij de Kredietbank Nederland.  
 
Doelstelling 
Het duurzaam vergroten en versterken van de (financiële) zelfredzaamheid van inwoners met 
problematische schulden. Want dan kunnen inwoners weer meedoen aan de maatschappij.  
 
Argumenten 
1.1 De subsidieaanvraag 2020 was een schatting 

Door de aanbesteding is de dienstverlening schulddienstverlening overgegaan naar de 
Kredietbank Nederland. Dit gaat om dienstverlening aan nieuwe cliënten. Dat betekent dat de 
GKB het eerste halfjaar van 2020 nog volledig verantwoordelijk was voor de 
schulddienstverlening en dat de GKB na 1 juli de dienstverlening gefaseerd afbouwt. Uit de 
rapportages blijkt dat de GKB meer activiteiten heeft ingezet. Dit past niet binnen de 
subsidieverlening 2020. Daarom wordt de eerdere subsidieverlening ingetrokken en voorziet 
dit voorstel in een aangepaste subsidieverlening 2020. 
  

2.1 De onverschuldigde betaalde subsidie wordt verrekend 
De subsidie 2020 is bevoorschot. Deze bevoorschotting wordt verrekend met de hogere 
subsidieverlening 2020.  
 

3.1 De GKB voert onze wettelijke taak uit 
Gemeenten hebben de plicht om inwoners met schulden te helpen (Wgs). De gemeenten 
hebben een ruime beleidsvrijheid hoe ze de schuldhulpverlening inrichten. De GKB voert tot 1 
juli 2020 de basisactiviteiten uit die te maken hebben met financiële afwikkeling van de 
schuldensituatie. Dat zijn: aanmelding en intake, inloopspreekuur, schuldregelingen, 
verzoekschriften en verklaringen Wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP), 
budgetbeheer, budgetbeheer in beeld en beschermingsbewind. Na 1 juli 2020 neemt de 
Kredietbank Nederland deze taken gefaseerd over.  

 
3.2 Deze subsidie kan worden verleend 

Deze subsidie past binnen de regels van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en onze 
Algemene subsidieverordening (ASV). De aanvraag is daaraan getoetst en in orde. 
 

3.3 Er is budget beschikbaar 



Voor het verlenen van deze subsidie is budget beschikbaar in de programmabegroting 2020. 
Voor het hogere bedrag is een balanspost opgenomen in de jaarrekening 2020. 

 
3.4 De GKB heeft meer activiteiten uitgevoerd dan begroot 
 Deze overproductie wordt veroorzaakt door: 

- De energiemeldingen
1
 waren niet begroot. Door de energiemeldingen zijn er ook meer 

trajecten gestart.  
- De GKB heeft vanuit de aanmeldingen en intakes budgetbeheertrajecten en 

schuldregelingen gestart voor 1 juli, deze lopen door na 1 juli. 
- De aanname was dat budgetbeheertrajecten eerder afgebouwd konden worden. Dat is niet 

gelukt. 
- De afbouwfase van de  GKB ging in op 1 juli 2020. Voor de Kredietbank Nederland geldt 

een ingroeipad (nieuwe cliënten) vanaf 1 juli 2020. De afbouw en ingroei gaan niet gelijk 
op. Dat is zichtbaar in de cijfers van de Kredietbank Nederland. De productie 2020 van de 
Kredietbank Nederland was € 42.370. Dat is € 105.630 minder dan begroot 

 
3.5 Er zijn resultaten benoemd  

Met de GKB zijn afspraken gemaakt over te bereiken resultaten. De resultaten zijn in de 
verleningsbeschikking opgenomen. De te bereiken resultaten zijn: 

 De regie over de eigen financiële situatie ligt bij de inwoner.  

 De schuldensituatie van inwoners die gebruik maken van de activiteiten is beheersbaar.  

 Versterken van de financiële competenties van de inwoner met (dreigende) financiële 
problemen.  

 Cliënten in budgetbeheer leren op tijd de vaste lasten te betalen waardoor een stabiele 
financiële situatie ontstaat.  

 Samenwerken met de maatschappelijke partners in het zorglandschap Noordoostpolder.  
 
4.2 U neemt het bevoorschottingsbesluit op basis van de ASV 

Volgens de ASV kunt u in één termijn of in vier termijnen de subsidie bevoorschotten. In dit 
geval kiezen we voor 1 termijn met verrekening van de bevoorschotting 2020. We kiezen voor 
1 termijn omdat de activiteiten zijn afgerond voor 2020.  

 
5.1 De raad bepaalt de budgetten en controleert de uitvoering van het beleid 

Het verlenen van subsidies is een bevoegdheid van het college. Dat doet zij binnen de kaders 
die de raad vaststelt. De raad heeft daarnaast een controlerende taak. Daarom is het 
wenselijk de raad op de hoogte te houden van deze subsidie. 

 
Kanttekeningen 
3.1 Er wordt een contract afgesloten met de GKB conform het juridisch advies 

Vanaf 2021 wordt de subsidierelatie met de GKB beëindigd. Vanaf die datum is er een 
contract met de GKB. Dat is in lijn met het juridisch advies. Dit advies kwalificeert betalingen 
schuldhulpverlening als een opdracht en niet als een subsidie.  

 
3.2 In de perspectiefnota 2020 e.v. is geen subsidieplafond opgenomen  
 Dat komt omdat de verwachting was dat de activiteiten voor schulddienstverlening vanaf 1 
 januari 2020 overgingen naar een contract. Door vertraging van de aanbesteding is dat niet 
 gelukt en moest toch subsidie aan de GKB worden verstrekt.  
 Het ontbreken van het subsidieplafond heeft geen gevolgen voor deze subsidieverstrekking.  
 
Planning/Uitvoering 
Na besluitvorming ontvangt de GKB een beschikking met daarin de kaders en de verplichtingen 
conform de ASV 2017. 
 
Bijlagen 

- subsidiebeschikking 2020 oud    0171139684 

- Activiteitenoverzicht GKB 2020    0171245538 

                                                      
1
  energiemeldingen: meldingen van inwoners met een betalingsachterstand bij de 

 energiemaatschappij 

 



- subsidiebeschikking GKB 2020 nieuw   0171244289 
 


