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Raadsvergadering d.d. 22 mei 2012 agendapunt 17                    Zaaknummer:  
                                                                                                      Referentie:  
 
 
Aan: 
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 1 mei 2012 
 
 
Portefeuillehouder:           dhr. H. H. Assies 
Behandelend ambtenaar: mevr. G. Koopman 
Doorkiesnummer:             0592 – 266 868 
E-mail adres:                    g.koopman@tynaarlo.nl 
Bijlagen: 
- Raadsbesluit (bijgevoegd) 
- Projectplan Pilot Budgetbeheer Nieuwe Stijl (bijgevoegd) 
 
Onderwerp 
 
Pilot Budgetbeheer Nieuwe Stijl Gemeentelijke Kredietbank Assen (GKB) 
 
Gevraagd besluit 
 
De raad voorstellen € 24.000 beschikbaar te stellen ten laste van de reserve participatie 
 
Wat willen wij hiermee bereiken? 
 
De huidige en nieuwe cliënten die tijdens de pilot worden geholpen (totaal 175)  

- Leren inzicht te krijgen over hun eigen uitgavenpatroon; 

- Leren verantwoordelijkheid te nemen voor de eigen financiële situatie; 

- Krijgen inkomensreparatie wanneer dit noodzakelijk is, zodat noodzakelijke basisbehoeften 

voor het gezin kunnen blijven worden betaald; 

- Dat cliënten hierdoor geen gebruik meer hoeven te maken van de voedselbank. 
 

Bovenstaande doelen moeten ertoe bijdragen dat mensen niet meer terugvallen in 
schuldenproblematiek. 
 
Waarom komen we nu met dit voorstel? 
 
De gemeente wil duurzaam inzetten op schuldhulpverlening, dat houdt in dat cliënten niet meer 
terugvallen in schulden. De pilot biedt informatie over verder beleid te ontwikkelen.  
Op 1 juli 2012 wordt de nieuwe wet op de schuldhulpverlening van kracht. De uitkomsten van deze 
pilot kunnen in het nieuw te formuleren beleid geborgd worden. 
 
Wat ging er aan vooraf 
 
In 2011 heeft het college besloten van start te gaan met de pilot en hiervoor reeds €30.000,- 
beschikbaar gesteld. In verband met andere prioriteiten is dit niet eerder uitgewerkt. 
 
Hoe informeren we de inwoners? 
 
Inwoners worden via een persbericht op de hoogte gesteld. Hierin staat algemene informatie over de 
pilot. De inwoners die zich als cliënt melden bij het GKB worden, krijgen bij het eerste gesprek uitleg 
over de pilot. 
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Wanneer gaan we het uitvoeren? 
 
1 juni 2012 – 31 december 2012 
 
Hoe zijn de financiën opgebouwd? 
 
In 2011 heeft het college besloten van start te gaan met de pilot en hiervoor reeds € 30.000,- 
beschikbaar gesteld. De totale kosten voor het project bedragen € 54.000,- Voorgesteld wordt het  
restbedrag van € 24.000,- te financieren uit de nieuw in te stellen reserve participatie  
(vml. WMO – reserve), die bij de vaststelling jaarrekening 2011 wordt vastgesteld. De totale hoogte 
van deze reserve bedraagt € 145.000,- per 1-1-2012.  
 
Bij dit besluit zijn de volgende kosten van toepassing: 

Beschrijving  Kosten  BTW  Incid./Struc. 

Pilot project                                                                 €36.500,-.          I 

Vereffeningfonds                                                         €17.500,-  i 

De totale kosten bedragen incidenteel: € 54.000,-. 
 
 
 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
F.A. van Zuilen,     burgemeester 
 
 
mr. J.P.J. van Muijen,              secretaris  


