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AAN DE GEMEENTERAAD 

 

Samenvatting 

De gemeente Maastricht neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling voor schuldhulpverlening 

en sociale kredietverstrekking. Deze regeling voorziet in de instelling van een openbaar lichaam, 

genaamd Kredietbank Limburg (verder te noemen: KBL). 

In de Wet gemeenschappelijke regelingen is bepaald dat het dagelijks bestuur van het openbaar 

lichaam de ontwerpbegroting acht weken voordat deze aan het algemeen bestuur wordt 

aangeboden, toezendt aan de raden van de deelnemende gemeenten. Binnen deze termijn kan de 

raad zijn zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren brengen bij het dagelijks bestuur van het 

openbaar lichaam. 

Voorts zendt het dagelijks bestuur voor 15 april van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de 

begroting dient, de algemene financiële en beleidsmatige kaders en de voorlopige jaarrekening aan 

de raden van de deelnemende gemeenten. 
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Bij brief van 9 april 2020 heeft het dagelijks bestuur de betreffende stukken aan de gemeenten doen 

toekomen.  

 

Beslispunten 

1. Geen gebruik te maken van de mogelijkheid tot indiening van een zienswijze ten aanzien van de 

ontwerpbegroting 2021 (incl. Meerjarenperspectief).  

2. De jaarrekening 2019 van de gemeenschappelijke regeling KBL voor kennisgeving aannemen. 

 

1. Aanleiding, bevoegdheden en context. 

In artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen is bepaald dat, voordat de begroting door 

het algemeen bestuur wordt vastgesteld, de ontwerpbegroting aan de raden van de deelnemende 

gemeenten wordt voorgelegd en de raden hierover hun zienswijze naar voren kunnen brengen. In de 

wet is voorts geregeld dat de ontwerpbegroting door het deelnemende gemeentebestuur voor 

eenieder ter inzage wordt gelegd en, tegen betaling van de kosten, algemeen verkrijgbaar wordt 

gesteld.  

 

Ingevolge het bepaalde in artikel 34b van de Wet gemeenschappelijke regelingen zendt het dagelijks 

bestuur van het openbaar lichaam vóór 15 april van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de 

begroting dient, de algemene financiële en beleidsmatige kaders en de voorlopige jaarrekening aan 

de raden van de deelnemende gemeenten. 

 

2. Gewenste situatie. 

De ontwerpbegroting van de gemeenschappelijke regeling onderschrijft de gemeentelijke visie op de 

schuldhulpverlening van de gemeente Maastricht, waarbij ervan wordt uitgegaan dat schulden een 

belemmering vormen voor deelname aan de maatschappij. Daarom wordt aan alle inwoners, binnen 

de gestelde (wettelijke) kaders, ondersteuning geboden om de schuldsituatie op te lossen of anders 

beheersbaar te maken (stabilisatie). 

 

Hierbij staat wanneer mogelijk de zelfredzaamheid van de inwoner centraal. De gemeente biedt de 

kans om de schuldsituatie te voorkomen, te stabiliseren of op te lossen, maar de inwoner blijft zelf 
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verantwoordelijk voor het slagen van het in te zetten traject. De ontwerpbegroting is een reële en op 

praktijkervaringen gebaseerde inschatting van de inkomsten en uitgaven van de KBL. 

 

4. Argumenten. 

Ontwerpbegroting 2021 e.v. 

KBL legt een sluitende begroting voor 2021 e.v. voor, waarmee de bestaande samenwerking op een 

verantwoorde wijze kan worden gecontinueerd. Wel geeft KBL aan dat naar verwachting in een   

eerste begrotingswijziging 2021 een omslag gemaakt wordt naar kostendekkende prijzen per 

product. Dit kan mogelijk gevolgen hebben voor de factuur van de KBL voor haar dienstverlening 

voor de gemeente Maastricht. 

 

Jaarrekening 2019 

Met de thans aangereikte stukken wordt een helder beeld verschaft aangaande de mate waarin de 

voorgenomen doelstellingen in 2019 zijn verwezenlijkt, inclusief de daartoe aangewende financiële 

en personele middelen. 

 

5. Alternatieven. 

Niet van toepassing. 

 

6. Financiën. 

Ontwerpbegroting 2021 (incl. meerjarenperspectief) 

De deelnemende gemeenten hebben een inkooprelatie met Kredietbank Limburg (KBL).  Met het 

bestuur is afgesproken dat er met ingang van 2019 geen dienstverleningsovereenkomsten worden 

afgesloten. In plaats daarvan financieren de GR-gemeenten de KBL middels bevoorschotting per 

kwartaal.  Deze bevoorschotting is gebaseerd op de realisatie in het voorafgaande jaar.  Aan het 

einde van het kalenderjaar vindt er een definitieve afrekening per gemeente plaats, op basis van de 

feitelijke realisatie in het betreffende jaar. 

De meerjarenbegroting 2021, 2022, 2023 sluit af met een 0 resultaat. Er wordt voor deze jaren geen 

bijdrage in het exploitatietekort verwacht. De begroting is opgesteld conform de vastgestelde 

begrotingsrichtlijnen, op basis van het verleden, trends en ambities van de GR-gemeenten over de in 
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te zetten dienstverlening en de verwachte ontwikkelingen op het gebied van sociale kredietverlening 

en schuldhulpverlening. 

Tijdens de bestuursvergadering van juli 2019 is besloten de financieringsstructuur van de KBL 

vooralsnog niet te wijzigen. In de ontwerpbegroting wordt aangegeven dat in 2020 een omslag 

gemaakt wordt qua begrotingswijze en dat er gewerkt wordt aan kostendekkende tarieven voor de 

verschillende vormen van dienstverlening. Deze omslag zal naar mening van KBL niet leiden tot 

flinke bijstellingen van de begroting van KBL, maar het zou wel kunnen leiden tot financiële 

verschuivingen tussen de GR-gemeenten omdat de vormen van dienstverlening tegen een 

kostendekkend tarief aangeboden worden. De voorliggende ontwerpbegroting is nog op de oude 

wijze tot stand gekomen.   

Schuldhulpverlening is formeel geen open einde regeling. Een  open einde regeling betekent dat als 

je aan bepaalde voorwaarden voldoet, je recht hebt op ondersteuning, en er in feite geen budgettair 

plafond is.)  

Het landelijke beleid dat dat er niemand uitgesloten mag worden en het lokale beleid dat mensen die 

zich melden voor schuldhulpverlening ook hulp moeten krijgen (en er geen wachtlijsten ontstaan), 

leidt ertoe dat schuldhulpverlening in de praktijk ook een open einde regeling is. KBL geeft uitvoering 

aan het gemeentelijk beleid dat er zo min mogelijk mensen schulden hebben en dat mensen zo min 

mogelijk last van schulden hebben.   

Daarnaast heeft het bestuur van de GR KBL besloten dat er met ingang van 2019 geen 

dienstverleningsovereenkomsten worden afgesloten. In plaats daarvan financieren de GR-

gemeenten de KBL middels bevoorschotting per kwartaal.  Deze bevoorschotting is gebaseerd op de 

realisatie in het voorafgaande jaar.  Aan het einde van het kalenderjaar vindt er een definitieve 

afrekening per gemeente plaats, op basis van de feitelijke realisatie in het betreffende jaar. 

Vanwege de afspraken in het bestuur van KBL over de wijze waarop financiering plaatsvindt en de 

wens van uw raad dat mensen m.b.t. de uitvoering van schuldhulpverlening zullen de kosten m.b.t. 

de uitvoering van schuldhulpverlening ten laste komen van het armoedebudget (algemene 

middelen). 

Eind 2020 zal KBL, op basis van informatie over werkelijke prijzen van dienstverlening en de 

verwachte afname van diensten, de begroting 2021 gaan bijwerken. Middels een eerste 

begrotingswijziging 2021 zal de nieuwe manier van begroten ingevoerd gaan worden. Deze zal 
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medio 2021 aan uw raad voorgelegd worden. Dat heeft gevolgen voor het armoedebudget. Het 

tekort op het armoedebudget zal daardoor oplopen en leiden tot een hoger gemeentebreed tekort. 

 

Jaarrekening 2019 

Ook in 2019 heeft KBL gebruik moeten maken van een begrotingswijziging. Dat was reeds in 2018 

bekend, en de reden ligt vooral in de toename van het aantal bewindvoerderszaken. De 

begrotingswijziging was noodzakelijk omdat KBL een eigen vermogen van € 0 heeft.  

In eerste instantie werd in de begrotingswijziging 2019 uitgegaan van een exploitatieresultaat van -/- 

€ 292.000. Door meer dienstverlening en dus hogere bedrijfsopbrengsten kan het jaar 2019 echter 

worden afgesloten met een beperkt exploitatieverlies van € 59.928.  

Dit bedrag zal via een vaste verdeelsleutel in rekening worden gebracht bij de GR-gemeenten. Voor 

Maastricht betekent dit een bijdrage in het exploitatieresultaat van € 20.739.  

Daarnaast zijn er nog kosten als gevolg van oninbare kredieten. Voor Maastricht bedragen deze voor 

2019 € 71.534. Ook deze kosten zullen bij Maastricht in rekening worden gebracht. 

Voor de gemeente Maastricht betekent dit een bijdrage aan de GR KBL van € 92.263. Dit bedrag 

komt ten laste van het armoedebudget (algemene middelen). Het tekort op het armoedebudget zal 

daardoor stijgen. Het resultaat van het armoedebudget wordt meegenomen in het uitvoeringsbeeld 

2020.  

 

7. Vervolg. 

Het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam wordt van het raadsbesluit in kennis gesteld. Het 

dagelijks bestuur voegt de eventuele zienswijzen van de raden van de deelnemende gemeenten bij 

de ontwerpbegroting, zoals deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden. Na vaststelling zendt 

het algemeen bestuur de begroting 2021 vóór 1 augustus 2020 aan gedeputeerde staten en aan de 

raden van de deelnemende gemeenten die ter zake bij gedeputeerde staten hun zienswijze naar 

voren kunnen brengen. 

Het algemeen bestuur van het openbaar lichaam stelt de jaarrekening 2019 vast, waarna het 

dagelijks bestuur deze vóór 15 juli 2020 aan gedeputeerde staten zendt. 
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8. Participatie 

Niet van toepassing 

 

Burgemeester en Wethouders van Maastricht, 

De Secretaris, 

R.E.C. Kleijnen. 

 

De Burgemeester, 

J.M. Penn-te Strake. 
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Bijlage 1. 

 

DE RAAD DER GEMEENTE MAASTRICHT, 

 

gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. In te vullen door Documentbehandeling., 

organisatieonderdeel BO Sociaal, no. In te vullen door Documentbehandeling  

 

BESLUIT: 

 

1. Geen gebruik te maken van de mogelijkheid tot indiening van een zienswijze ten aanzien van de 

ontwerpbegroting 2021 (incl. Meerjarenperspectief).  

2. De jaarrekening 2019 van de gemeenschappelijke regeling KBL voor kennisgeving aannemen. 

 

Aldus besloten door de raad der gemeente Maastricht in zijn openbare vergadering van 26 mei 2020. 

de griffier,  de voorzitter, 

 

 


