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Jaarrekening 2019
Begin december 2019 de Rechtbank Overijssel aangegeven dat de Stadsbank tijdelijk, tot
1 maart 2020, niet zal worden benoemd in nieuwe zaken als bewindvoerder. Reden
hiervoor is dat de Stadsbank gevraagde gegevens van 26 cliënten niet tijdig bij het
bewindsbureau van de rechtbank heeft ingediend. Naast de Stadsbank hebben overigens
ook andere bewindvoerders een vergelijkbare sanctie gekregen.
Vervolgens heeft het bestuur van de Stadsbank besloten om tot 1 oktober 2020 geen
nieuwe cliënten voor bewind meer aan te nemen. Dit om de tijd te nemen om orde op
zaken te stellen. Deze maatregel leidt in 2020 tot omzetverlies. De ontwikkelingen hierin
zullen in de voortgangsrapportages in 2020 (voorjaarsnota, najaarsnota) worden
meegenomen.
Het boekjaar 2019 wordt afgesloten met een positief resultaat van € 683.900, toe te
voegen aan de algemene reserve. Het resultaat betreft met name de aanvullende
opgevoerde btw-aftrek op de zogenaamde ‘gemengde’ inkoopkosten voor
beschermingsbewind ad € 592.800 over de periode 2014 – 2018, in afwachting van de
definitieve beschikkingen van de Belastingdienst. Daarnaast wordt de afwijking verklaard
door lagere realisatie van de bestaanskosten, vrijval van de middelen uit de Voorziening
Voormalig personeel en hogere lasten als gevolg van het opvangen van langdurig
ziekteverzuim.
Het Algemeen Bestuur heeft in haar vergadering van 20 november 2019 de ‘Nota
Reserves en Voorzieningen 2019’ vastgesteld. Daarbij is besloten om de bestaande
bestemmingsreserves op te heffen en de Algemene Reserve als enige reserve te
handhaven. De Algemene Reserve vervult naast de functie van buffer ook de
financierings- en bestedingsfunctie voor incidentele uitgaven. In 2020 wordt een deel
ingezet stellen voor de incidentele kosten voor langdurig zieke medewerkers en voor de
kwaliteitsverbetering in de processen van beschermingsbewind.
Begroting 2021
Het afgelopen jaar heeft de Stadsbank, als uitvoeringsorganisatie, initiatieven opgestart
om tot een modernisering van de schuldhulpverlening te komen onder andere met
betrekking tot de buddy-app, collectief schuldregelen, inzet van het instrument
saneringskredieten en een kleine pilot met automatische incasso. Deze ambitie wordt in

de komende jaren voortgezet.
Op een aantal onderdelen van het dienstverleningsaanbod van de Stadsbank is vanaf het
najaar 2019 sprake van een stijging. Dit geldt met name voor de aanmeldingen en
intakes.

In de begroting zijn voor de omvang van de dienstverlening de werkelijke volumeaantallen van het jaar 2019 als uitgangspunt genomen en in de begrotingsjaren 20212024 stabiel gehouden. Hierbij wordt aangesloten bij het jaarverslag 2019 en de primaire
begroting 2020. De producten met een langere looptijd, zoals beschermingsbewind,
kunnen hier een uitzondering op vormen. Hierbij wordt geraamd op basis van de te
verwachten prognoses.
Bij de uitwerking is rekening gehouden met de richtlijnen die de Stadsbank van de
Twentse en Achterhoekse gemeenten heeft ontvangen (gehanteerde uitgangspunten voor
loon- en prijsontwikkeling zijn respectievelijk 2,8% en 2,0%.
De meerjarenbegroting is structureel sluitend (saldo € 0) op basis van de opgenomen
gemeentelijke bijdragen. De totale bijdrage van alle gemeenten is € 7,8 miljoen in 2021.
Het aandeel van Hof van Twente is: € 231.393. Dit past binnen het bestaande budget.
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