
  
Zaaknummer: 2012/10125 
Referentie:      2012/14032 

Raadsvergadering d.d. 3 juli 2012 agendapunt 17        
 
Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries,  
 
Portefeuillehouder:   dhr. H.H. Assies 
Behandelend ambtenaar: mevr. G. Koopman 
Doorkiesnummer:   0592 - 266  
E-mail adres:                g.koopman@tynaarlo.nl 
Bijlagen:     
-   Raadsbesluit (bijgevoegd)   
-   Begroting Gemeentelijke Kredietbank 2012 (bijgevoegd) 
 
Onderwerp 
Begroting Gemeentelijke Kredietbank (GKB) 2012 
 
Gevraagd besluit 
Een bedrag van € 28.327,- beschikbaar te stellen ten behoeve van de begroting GKB 2012.  
(wordt vastgesteld in de Voorjaarsbrief  2012 in de raadsvergadering van  3 juli 2012) 
 
Wat willen wij hiermee bereiken? 
De gemeente wil hiermee zorg dragen voor een goede schuldhulpverlening voor haar inwoners. 
 
Waarom komen we nu met dit voorstel? 
Gezien de beperkte financiële middelen is er binnen het programma geen ruimte beschikbaar om het tekort op 
te vangen. Daarom wordt voorgesteld het tekort op te voeren bij de Voorjaarsbrief. 
 
Wat ging er aan vooraf 
De GKB Drenthe is tot op heden verantwoordelijk voor de uitvoering van de schuldhulpverlening in onze 
gemeente. De Gemeente Tynaarlo is tevreden over de uitvoering. 

De GKB Assen voert ook voor de gemeenten Aa en Hunze en Assen de schuldhulpverlening uit, met wie wij 
samen de Intergemeentelijke Sociale Dienst  - Werkplein Baanzicht – leiden. Voor de klant geeft het helderheid 
dat Werkplein Baanzicht en de GKB bij elkaar in de buurt zitten, beiden goed bereikbaar met het openbaar 
vervoer. 

Het werkgebied van de GKB Drenthe bestaat uit 21 gemeenten: Aa en Hunze, Assen, Borger-Odoorn, Dalfsen, 
De Wolden, Hardenberg, Haren, Hoogeveen, Leek, Marum, Meppel, Midden-Drenthe, Noordenveld, 
Noordoostpolder, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Tynaarlo, Vlagtwedde en Westerveld.De GKB 
Drenthe werkt samen met de ISD – Werkplein Baanzicht, Noordermaat, Humanitas, Loket Wonen, Welzijn en 
Zorg van de gemeente Tynaarlo, woningbouwcorporaties in de Gemeente Tynaarlo en is bereid hier 
voortdurend op in te investeren ten behoeve van de integrale schuldhulpverlening. 

De GKB heeft voor 2012 een begroting ingeleverd met een bedrag van € 218.654,-. Dit is incl. € 20.000,- voor 
stichting Noordermaat, die verantwoordelijk is voor de uitvoering van Budgetcoaching.  In de begroting 2012 is 
t.o.v. 2011  sprake van een verhoging van € 28.327,-.De verhoging van de begroting is een gevolg van de index 
die het GKB berekend, 2,4% en een door  extra verhoging van 5% op te voeren. Er is sprake van een GR, die 
deze verhogingen vaststelt De Gemeente Tynaarlo dient als deelnemende gemeente dit te volgen. Tevens 
worden er meer cliënten verwacht voor het budgetbeheer. 
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Hoe informeren we de inwoners? 
Inwoners worden geïnformeerd dat zij bij de GKB terecht kunnen middels foldermateriaal, digitale informatie en 
doorverwijzing.   
 
Wanneer gaan we het uitvoeren? 
De GKB  is per 1 januari 2012 begonnen met de uitvoering cf de uitvoeringsovereenkomst. 
 
 
Hoe zijn de financiën opgebouwd?  
 
 
Budgetcoaching (i)         €   20.000,-    

Schuldhulpverlening GKB (s                     € 170.338-     

Totaal:       € 190.338,- 

 

Het tekort van € 28.316,- is meegenomen in de Voorjaarsbrief  2012. 

 
 
 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
F.A. van Zuilen, burgemeester 

 
 

mr. J.P.J. van Muijen, secretaris 
 
 

 
   
 
 
 
 


