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Voorstel 

(geanonimiseerd)

1. Het Bankreglement Stadsbank Oost Nederland 2007 in te trekken 

2. Het Bankreglement Stadsbank Oost Nederland 2020 vast te stellen. 

Argumenten 

De Stadsbank Oost Nederland is een gemeenschappelijke regeling en voert voor een 22-tal 

gemeenten in Twente en de Achterhoek schuldhulpverlening, budgetbeheer, krediet- 

verstrekking en meerderjarigen bewind uit. 

Voor de Stadsbank Oost Nederland is het Bankreglement Stadsbank Oost Nederland 2007 

van toepassing. Deze is dus al meer dan een decennium oud. De bank is voor wat betreft de 

bedrijfsvoering (w.0. deskundigheidontwikkeling), consumentenbescherming, overige wet- en 

regelgeving meegegroeid met de tijd maar deze ontwikkelingen hebben hun weerslag niet 

gevonden in het bankreglement. Met het Bankreglement Stadsbank Oost Nederland 2020, 

dat is gebaseerd op het meest recente standaard bankreglement dat de branchevereniging 

voor schuldhulpverlening, sociaal bankieren en bewindvoering (NVVK) waarvan de 

Stadsbank Oost Nederland lid is, heeft opgesteld worden de ontwikkelingen die de afgelopen 

jaren hebben plaatsgevonden verwerkt in een nieuw Bankreglement Stadsbank Oost 

Nederland 2020. Hierdoor beschikt de Stadsbank Oost Nederland weer over een 

geactualiseerd bankreglement. 

Het nieuwe bankreglement heeft nog steeds betrekking op dezelfde dienstverlening als het 

thans geldende bankreglement en er zijn geen wijzigingen aangebracht in de bevoegdheids- 

toedeling aan de verschillende organen van de Stadsbank. De wijzigingen hebben met name 

betrekking op de verbetering van het toezicht, een betere borging van de kwaliteit en een 

versterkte consumentenbescherming. 

Voor het intrekken van het Bankreglement Stadsbank Oost Nederland 2007 en het vast- 

stellen van het Bankreglement Stadsbank Oost Nederland 2020 dient u als raad het besluit 

te nemen het eerstgenoemde bankreglement in te trekken en op grond van artikel 4.37, lid 1 

Wet financieel toezicht (Wft) het besluit te nemen tot vaststelling van het tweede genoemde 

bankreglement. 

Risico’s 

De voorgestelde intrekking van het Bankreglement Stadsbank Oost Nederland 2007 en de 

vaststelling van het Bankreglement Stadsbank Oost Nederland 2020 hebben geen 

consequenties de inwoners van de deelnemende gemeenten. 



Alternatieven 

Er is voor gekozen om het Bankreglement Stadsbank Oost Nederland 2007 in te trekken in 

plaats van dit te wijzigen omdat het nieuwe Bankreglement qua taalgebruik en opzet beter 

aansluit bij deze tijd. Daarnaast kon veel tijd worden bespaard doordat verwijzingen vanuit 

het bankreglement naar andere wet- en regelgeving niet behoefden te worden nagelopen en 

aangepast. 

Vervolg 

Dit betreft een besluit welke door alle 22 Twentse en Achterhoekse gemeenten die 

aangesloten zijn bij de Stadsbank Oost Nederland wordt genomen. 
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