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Voorzitter, 

De fractie van het CDA is blij met het rapport van de rekenkamers. Het geeft een 

goed inzicht in de vele facetten van de inzet van de Stadsbank.  

Wat we helaas wel als een duidelijk gemis zien is dat niet expliciet onderzocht is hoe 

de inzet van de Stadsbank geholpen heeft bij het oplossen van de 

schuldenproblematiek van haar cliënten c.q. onze inwoners.  

Wel wordt in de samenvattende conclusies en aanbevelingen opgemerkt dat  nog 

steeds inwoners van de onderzochte gemeenten tussen de wal en het schip vallen.  

Voorzitter, dit baart mijn fractie nog steeds grote zorgen met de vraag aan de 

wethouder, hoe groot is dat probleem in Borne en wat wordt daar aan gedaan? Kan 

cq. moet de drempel om als cliënt toegelaten te worden niet verlaagd worden? 

Globaal gesproken kunnen wij ons goed vinden in het resultaat dat het college op 

één na alle aanbevelingen overneemt uit het eindrapport, evenals de specifieke 

aandachtspunten hieruit voor Borne. Wij herkennen hierbij als fractie dat het 

inschakelen van ketenpartners een zwakke schakel vormt in Borne en wij pleiten er 

dan ook voor om meer ketenpartners in te schakelen, een must volgens ons voor met 

name vroeg-signalering van inwoners met schulden. 

 Voorzitter, landelijk onderzoek heeft uitgewezen dat investeren in schuldsanering 

loont in termen van welvaart en welzijn van gemeenten en haar inwoners. In 

contacten met de Stadsbank is ons als fractie gebleken dat andere gemeenten onder 

deze noemer meer producten van de Stadsbank afnemen dan Borne, vooral met 

betrekking tot preventie en nazorg, met als vraag voor de wethouder: wat is uw visie 

op deze extra activiteiten?  

Dat geldt ook voor cliënten tijdens het traject van schuldsanering, wanneer de 

Stadsbank middels budgetbeheer de regie van de Stadsbank overneemt met als 

gevolg dat de cliënt dan niet leert van zijn problemen. Deelt de wethouder deze visie 

van de CDA fractie? 

Ter afsluiting voorzitter: de Stadsbank heeft ook in een aantal gemeenten in Twente 

en de Achterhoek de mogelijkheid om uit een noodfonds dan wel middels bijzondere 

geld te kunnen fourneren om in cremeergevallen hulp te kunnen bieden. Vind de 

wethouder dat ook een goed idee? 

Tenslotte nog de vraag: voldoet de Stadsbank aan de uitgangspunten en 

randvoorwaarden uit de nieuwe nota betreffende ‘verbonden partijen’? en de vraag: 

wanneer kunnen we het nieuwe Beleidsplan Schuldhulpverlening 2016-2020 

tegemoet zin? Binnenkort is de helft van die periode bijna al voorbij. 
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