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Onderwerp: Vaststelling subsidie GKB 2018 

 

Voorgesteld besluit 

1.  Op grond van artikel 4.46 Awb en in samenhang met artikel 15 van de ASV de 

activiteitensubsidie voor de uitvoering van  schuldhulpverlening aan GKB 2018 lager 

vaststellen op € 611.148,59. De hardheidsclausule (art. 16 ASV) wordt toegepast 

omdat de aanvraag te laat is ingediend.  

2.  Op grond van artikel 4:46 lid 2 en artikel 4:57 Awb het onverschuldigd betaalde 

subsidiebedrag van € 47.601,41 aan de GKB terugvorderen.  

3.  Instemmen met verzending van de vaststellingsbeschikking 2018.  

4.  De raadscommissie samenlevingszaken informeren. 

 

Inleiding 

De Gemeentelijke Kredietbank Assen (GKB) voert de financiële dienstverlening 

(schuldhulpverlening) uit voor de gemeente Noordoostpolder. Zij ontvangt hiervoor een 

incidentele activiteitensubsidie van de gemeente.  

 

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. Er is een subsidie verleend in 2018 voor de uitvoering van schuldhulpverlening.  

Op grond van de Algemene subsidieverordening Noordoostpolder en de Algemene 

wet bestuursrecht dienen subsidies te worden vastgesteld.  

 

1.2. De GKB heeft voldaan aan de voorwaarden  

Op grond van het inhoudelijk verslag en het jaaroverzicht 2018, blijkt dat de GKB 

de activiteiten, zoals genoemd in het activiteitenplan, conform afspraak heeft 

uitgevoerd. De activiteiten bestonden uit:  

 

- Inloopspreekuur op locatie: inwoners kunnen hier terecht voor vragen met 

betrekking tot de activiteiten van de GKB en voor advies. 

- Aanmelding en integrale intakegesprekken: de doelstellingen van de aanmelding 

en intake zijn het vaststellen van het probleem en het toetsen van de 

zelfredzaamheid van de inwoner.  

- Budgetbeheer: het doel van budgetbeheer is het stabiliseren van de financiële 

situatie van de inwoner, zodat er geen (nieuwe) achterstanden in de vaste lasten 

ontstaan.  

- Trajecten schuld oplossen: het doel van de trajecten schuld oplossen is om door  

schuldregelingen een verantwoorde betalingsafspraak te maken die voor zowel de 

inwoner als de schuldeiser acceptabel is. Vervolgens is het doel om de inwoner 

binnen 36 maanden en binnen de randvoorwaarden van wet- en regelgeving 

schuldenvrij te krijgen.  



- Verzoekschriften en verklaring WSNP: als een minnelijke schuldregeling niet 

mogelijk is, kan het een optie zijn om de rechtbank een oordeel te laten vellen 

over de toepassing van de WSNP.  

- Beschermingsbewind: het doel van beschermingsbewind is het beschermen van 

het vermogen van de inwoner. De inwoner is door lichamelijke of psychische 

oorzaak niet in staat om zelf zijn financiën verantwoord te beheren.  

 

1.3. De subsidie 2018 aan de GKB is met € 47.601,41 lager vastgesteld.  

De kosten voor de uitvoering van de diensten waren € 47.601,41 lager dan de 

subsidieverlening. 

 

2.1.  De GKB heeft minder uitgegeven dan aan voorschot is verstrekt  

Op grond van het jaaroverzicht 2018 blijkt dat de GKB de activiteiten heeft 

verricht met € 47.601,41 minder dan aan voorschot is verstrekt. Dit bedrag wordt 

teruggevorderd.   

 

Kanttekeningen 

1.1. De hardheidsclausule wordt toegepast, omdat de termijn is overschreden.  

De GKB heeft de aanvraag voor vaststelling te laat ingediend.  

 

1.2. We zijn een aanbesteding schulddienstverlening gestart  

Dit betekent dat wij per 1 januari 2020 een gecontracteerde partij hebben voor de 

schuldhulpverlening. Mocht na gunning blijken dat de GKB niet de gecontracteerde 

partij is, maken we in het najaar 2019 afspraken over de gefaseerde afbouw van 

lopende trajecten. Ook over budgetbeheer worden dan nadere afspraken 

gemaakt. Continuïteit van dienstverlening voor de doelgroep is hierbij belangrijk.  

 

1.3. De jaarstukken laten een negatief exploitatieresultaat zien 

Dit tekort van € 791.891 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 2018.  

 

Bijlagen 

- De vaststellingsbeschikking 2018      (0171118049) 

- Het financieel jaaroverzicht 2018     (0171107075) 

- Inhoudelijk verslag 2018      (0171107078) 

- Jaarstukken 2018       (0171116354) 

 

 


