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Aan de raad, 

1. Inleiding 
Met de Kredietbank West-Brabant wordt al zo'n twintig jaar samengewerkt aan de uitvoering van de 
integrale schuldhulpverlening op basis van een samenwerkingsovereenkomst. Gelet op de huidige 
aanbestedingswetgeving en de oplopende kosten voor schuldhulpverlening kan deze vorm de toets der 
kritiek niet meer doorstaan. Het door de raad beschikbaar gestelde budget voor 2013 met betrekking tot 
schuldhulpverlening bedraagt C 91.113. De opdracht voor schuldhulpverlening aan de Kredietbank West-
Brabant middels een samenwerkingsovereenkomst is gelet op de huidige hieraan verbonden kosten niet 
meer rechtmatig. Met de vaststelling van een verordening voor alleenrecht met terugwerkende kracht 
vanaf 1 januari 2014 komt aan deze onrechtmatigheid per deze datum een einde. 

De samenwerking c.q. het vertrouwen tussen de partijen die binnen de gemeente Steenbergen de 
integrale schuldhulpverlening verzorgen (te weten de gemeente IISD Brabantse Wal, Traverse en 
Kredietbank West-Brabant) is met veel inspanning en tijd op het bestaande niveau gekomen. Juist deze 
nauwe samenwerking is van groot belang voor de dienstverlening aan de burger. 
Door aan te besteden zou er met een eventuele nieuwe partij een lange weg moeten worden afgelegd om 
de samenwerking op hetzelfde niveau te krijgen als nu met de Kredietbank West-Brabant, hetgeen zeker 
niet in het belang is van onze burgers. 

2. Achtergrond 
Een gemeente is een aanbestedende dienst en moet zich daarom aan de regels en beginselen van het 
(Europees) aanbestedingsrecht houden. 

3. Overwegingen 
Het toekennen van een uitsluitend recht geschiedt door het vaststellen van een verordening en het 
nemen van een aanwijzingsbesluit. In de verordening dienen algemene richtlijnen en criteria te worden 
opgenomen waarbinnen de gemeente tot exclusieve gunning kan overgaan. Vervolgens besluit het 
college door middel van een aanwijzingsbesluit op basis van de verordening, dat één partij het recht 
verkrijgt bepaalde diensten te verlenen. 

In de verordening is bepaald, dat het college door middel van een aanwijzingsbesluit één partij kan 
aanwijzen en belasten met de uitvoering van de schuldhulpverlening. Hiermee wordt voldaan aan de 
voorwaarden om af te zien van aanbesteding, immers: 
- De opdrachtnemer moet zelf een aanbestedende dienst zijn. Hieraan wordt voldaan aangezien de 

Kredietbank West-Brabant een afdeling van de gemeente Breda is; 
- De gemeente moet de opdracht verstrekken door middel van een uitsluitend recht. Dit wordt geregeld 

in "Het aanwijzingsbesluit voor de uitvoering van schuldhulpverlening" door het college; 

Ter inzage ligt: 



- Het uitsluitend recht moet een wettelijke of bestuursrechtelijke grondslag hebben. Dit wordt geregeld in 
de "Verordening alleenrecht voor de uitvoering van schuldhulpverlening"; 

- Het uitsluitend recht moet op uitdrukkelijke en doorzichtige wijze zijn verleend. Dit wordt geregeld door, 
na vaststelling van de verordening, bekendmaking door middel van afkondiging in de Steenbergse 
Bode; 

- De verlening van het uitsluitend recht moet verenigbaar zijn met het EG-verdrag. De handel tussen 
lidstaten wordt hierdoor niet ongunstig beïnvloed. 

De gemeenten Bergen op Zoom en de gemeente Woensdrecht passen al sedert 2009 tot volle 
tevredenheid dezelfde constructie met de Kredietbank West-Brabant toe. 

4. Middelen 
Financiering van de kosten van schuldhulpverlening geschiedt middels een bijdrage uit het 
Gemeentefonds. Het door de raad beschikbaar gestelde budget voor 2013 met betrekking tot 
schuldhulpverlening bedraagt C 91.113,00. Door de Kredietbank West-Brabant is over 2013 een bedrag 
van C 93.850,00 aan kosten in rekening gebracht. Voor gedetailleerde informatie wordt verwezen naar de 
Kwartaalmonitor Sociale Voorzieningen. De verwachting is, dat het beroep op schuldhulpverlening ten 
gevolge van de huidige economische malaise alsmede de duur hiervan nog wel zal stijgen. Een 
voorspelling omtrent de omvang van de toename kan niet worden gegeven. Voor 2014 is in de begroting 
een bedrag van C 90.000,00 opgenomen. De schuldhulpverlening is een open/eind regeling. Eventuele 
tekorten dienen uit eigen middelen te worden aangevuld. Aan de constructie van het uitsluitend recht zijn 
geen extra kosten verbonden. 

5. Risico's 
De opdracht voor schuldhulpverlening aan de Kredietbank West-Brabant middels een 
samenwerkingsovereenkomst is gelet op de huidige hieraan verbonden kosten niet meer rechtmatig. Met 
de vaststelling van een verordening voor alleenrecht met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2014 komt 
aan deze onrechtmatigheid per deze datum een einde. 

Het aanwijzingsbesluit is een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht waartegen bezwaar en 
beroep openstaat. Gedurende een eventuele procedure is met de Kredietbank West-Brabant 
overeengekomen, dat zij haar taken voortzet op basis van de samenwerkingsovereenkomst, die hiertoe 
doorloopt tot het te nemen aanwijzingsbesluit onherroepelijk is geworden. Het in de verordening 
opgenomen overgangsrecht voorziet hierin. 

6. Communicatie/Aanpak 
Na vaststelling van de verordening vindt afkondiging hiervan plaats in de Steenbergse Bode 

7. Voorstel 
De Verordening alleenrecht voor de uitvoering van schuldhulpverlening vast te stellen. 
De inwerkingtreding hiervan te bepalen op 1 juli 2014 met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2014. 

Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
deySŭcnetaris l.s., de burgemeester, 

R.A.J.M.\Bogers 

2 


