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BESTUURLIJK
Publiek belang + deelnemende gemeentes De deelnemende gemeenten achten het noodzakelijk om het aanbod 

schuldhulpverlening en sociale krediet verstrekking samen te organiseren 
in een GR. 

De deelnemende gemeenten zijn: Heerlen, Kerkrade, Sittard-Geleen, 
Landgraaf, Brunssum en Maastricht. 

Deelname Verplichting Deelname is niet verplicht. 

Gemeentelijk doel Door samenwerking met andere GR gemeenten komen tot een effectieve 
en efficiënte schuldhulpverlening en sociale kredietverstrekking. 

Vertegenwoordiging Algemeen Bestuur Het AB bestaat uit 12 leden, waarvan 3 uit Maastricht afkomstig zijn. 
Dagelijks Bestuur Het DB bestaat uit 6 leden, waarvan 1 uit Maastricht afkomstig is. 
Portefeuillehouder Wethouder Bastiaens 

Informatievoorziening Gemeenteraden ontvangen, in overeenstemming met wet- en 
regelgeving, de jaarrekening (ter kennisname) en ontwerpbegrotingen 
(met de mogelijkheid een zienswijze in te dienen). 

Uittredingsregeling Zie de statuten van de GR artikel 35: 

Artikel 35 
1. Een gemeente kan uittreden door toezending aan het algemeen bestuur
van daartoe strekkende besluiten van haar bestuursorganen. 

2. Het algemeen bestuur regelt, na overleg met de betrokken
gemeente, de financiële en andere gevolgen van de uittreding. 

3. De uittreding kan, behoudens door het algemeen bestuur toegestane
afwijking, niet eerder plaatsvinden dan op 1 januari van het tweede jaar 
volgend op dat, waarin de in lid 1 bedoelde besluiten, zijn opgenomen in 
de registers als bedoeld in artikel 27 lid 2 van de wet. 

FINANCIEEL
Financieringsconstructie De opbrengstzijde van de begroting wordt gebaseerd op trends, 

ontwikkelingen en de realisatie in het jaar T-1. Betaling vindt plaats via 
bevoorschotting met aan het einde van het jaar, op basis van feitelijke 
realisatie, een eindafrekening.  

Voor de jaren 2020 en 2021 is incidenteel van deze afspraak afgeweken in 
die zin dat het bestuur besloten heeft om voorschotten in deze jaren niet 
af te rekenen op realisatie. De vraag naar schuldhulpverlening liep als 
gevolg van de coronacrisis terug en men wilde voorkomen dat 
terugbetaling van de voorschotten vanwege onderbenutting een positieve 
begrotingswijziging zou impliceren. Dit zou namelijk uiteindelijk (gezien de 
scheefgroei tussen opbrengsten en kosten) aan het einde van het jaar 
weer tot een negatief exploitatieresultaat leiden en via de verdeelsleutel 
tot extra bijdragen door de gemeenten.  

Bijlage 10



 
  

Noten 1. Eigen vermogen: Het eigen vermogen van een onderneming wordt 
berekend door de schulden van de activa af te trekken (Eigen Vermogen = 
activa –schulden) 

2. Vreemd vermogen: de verplichtingen of schulden die een bedrijf heeft 
(Vreemd vermogen = passiva - eigen vermogen). 

3. Weerstandsvermogen: een voldoende grote buffer om mogelijke 
waardedalingen van de in het fonds aanwezige middelen op te vangen. 
Middels een toereikendheidstoets kan jaarlijks worden vastgesteld of het 
weerstandsvermogen groot genoeg is.  

4. Solvabiliteitsratio: De solvabiliteitsratio geeft weer wat het eigen 
vermogen is ten opzichte van het totaal vermogen. Het gaat erom inzicht 
te krijgen in de mate waarin de onderneming in staat is om zijn financiële 
verplichtingen te voldoen. In algemene bedrijfsanalyses wordt een norm 
voor een gezonde solvabiliteitsratio gehanteerd tussen de 0,25 en 0,5. 

5. Rentabiliteit Eigen Vermogen na belasting (REV)(rentabiliteitsratio): De 
rentabiliteit van het eigen vermogen geeft de verhouding van de winst na 
belasting ten opzichte van het eigen vermogen weer. Dit kengetal is 
voornamelijk voor inzicht. 

6. Quick ratio: kengetal dat de liquiditeit (in welke mate een onderneming 
haar lopende betalingsverplichtingen kan voldoen)  van een onderneming 
aangeeft. Het verhoudingsgetal geeft de mate aan waarin de 
onderneming op korte termijn aan haar verplichtingen zou kunnen 
voldoen. Deze termijn wordt in dit geval zo kort verondersteld, dat de 
voorraden niet direct ten gelde kunnen worden gemaakt. Een gezonde 
waarde is 1 of hoger. 

 

Financiële aansprakelijkheid De omvang van de bijdrage is gebaseerd op de realisatie 2020 
 2021 2020 2019 2018 2017 
Gemeentelijke bijdragen (naast 
rijksbijdrage) 

€ 2.288.000 € 1.791.510 € 1.602.134 € 1.351.334 € 1.349.740  

Eigen Vermogen1 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 
Vreemd Vermogen2 €13.025.023 €14.476.761 €14.468.391 €11.983.406 €11.641.999 
Resultaat (bedrijfsresultaat + 
gemeentelijke verliesdekking) 

€ - 78.141 €- 130.495 € -59.928 € -755.129 € -468.163  

Gemeentelijke verliesdekking € 24.546 € 40.679 € 20.739 € 265.199 € 131.056  
Gemeentelijke terugstorting € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 
Weerstandsvermogen3 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 
Kengetallen Solvabiliteitsratio4 0 0 0 0 0 

Rentabiliteitsratio5 0 0 0 0 0 
Quick ratio6 0,71 0,79 0,84 0,83 0,74 

Bijzonderheden Naast gemeentelijke verliesdekking ook nog dekking oninbare kredieten. 

Risico’s betreffende de GR Omdat er bij schuldhulpverlening sprake is van een open einde financiering 
kan dit tot een (onverwachte) stijging van uitgaven leiden. 


