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Betreft:

Stadsbank – Primitieve Begroting 2017 en meerjarenraming 2018-2020

Geacht College,

Conform de bepalingen van de Gemeenschappelijke Regeling Stadsbank Oost Nederland
ontvangt u bijgaand de (concept) Primitieve Begroting 2017 en de meerjarenraming 20182020.
De Primitieve Begroting 2017 is opgesteld conform het Besluit Begroting en
Verantwoording (BBV) en is gebaseerd op het door het Algemeen Bestuur vastgestelde
nieuwe dienstverlenings- en bekostigingsmodel dat per 1 januari 2016 organisatie breed
is geïmplementeerd.
In het algemeen zijn de werkelijke volumeaantallen per ultimo 2015 als uitgangspunt
genomen. De volumeaantallen zijn voor de periode 2017-2020 stabiel gehouden. De
producten met een langere looptijd, zoals beschermingsbewind, kunnen hier een
uitzondering op vormen. Hiervoor wordt geraamd op basis van de te verwachten
prognoses. Op basis van de eerste ervaringen met het nieuwe dienstverleningsmodel in de
eerste twee jaar kan de meerjarentrend nader worden vormgegeven.
In deze begroting is uitgegaan van de algemene richtlijnen die zijn besproken in het
adviserend ambtelijk Platform van februari 2016. Hierbij is aangesloten bij de richtlijnen
en voorwaarden die de Stadsbank van de Twentse en Achterhoekse gemeenten heeft
ontvangen, aangevuld met de voor de Stadsbank specifieke uitgangspunten. Een aantal
Achterhoekse gemeenten heeft aangegeven te willen sturen op de ontwikkeling van de
gemeentelijke bijdrage. In de begroting is hiermee rekening gehouden door de
volumeaantallen zo veel mogelijk aan te laten sluiten bij de genoemde ontwikkeling.
De volledige beschrijving van alle uitgangspunten vindt u in het voorstel en de begroting
terug.
Voor de indicatieve financiële effecten voor uw gemeente verwijzen wij naar de bijlagen bij
de begroting. Wij merken op dat de financiële effecten van diverse ontwikkelingen op
voorhand niet exact te duiden zijn.

Ondanks de grootste zorgvuldigheid waarmee de begroting tot stand is gekomen, zijn er
diverse factoren die van invloed kunnen zijn op de vast te stellen Primaire Begroting 2017
in november 2016. Hierbij noemen wij bijvoorbeeld de onzekerheid rondom de
ontwikkeling van de autonome vraag naar de dienstverlening van de Stadsbank.
Indien gewenst zijn wij graag bereid een toelichting te geven. Voor nadere informatie kunt
u contact opnemen met de directeur van de bank, de heer C.H.A.A. Luttikhuis via 0887663732.

Hoogachtend,
namens het Dagelijks Bestuur
van de Stadsbank Oost Nederland,

Drs. P.G. Welman,
voorzitter

Bijlagen: Voorstel en (concept) Primitieve Begroting 2017 en meerjarenraming 2018-2020
i.a.a. Raadsgriffie

