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Aan de voorzitter van raad van de gemeente Midden-Drenthe, de heer J. Broertjes.
Gelet op de actualiteit inzake schuldhulpverlening en de bedragen die daar mee zijn gemoeid
zijn bij ons de volgende vragen gerezen, waarop gaarne antwoord, in aanvulling op de reeds
eerder door geduide materie, betreffende jaarverslag.
Geachte heer Broertjes,
1. Middels berekeningen van derden, op ons verzoek, ontstaat de indruk, dat de gemeente
Midden -Drenthe bijna € 35.000,- te veel heeft betaald. De onderbouwing is gevonden op
basis van de cijfers en heeft als uitgangspunt dat de gestarte budgetbeheer rekeningen en de
beëindigde - gelijkmatig gedurende een jaar starten. Sommige in januari, andere in december
en de overige er tussen in. Desondanks wordt het volledige jaarbedrag van € 570,04 gerekend,
zowel voor de gestarte als beëindigde rekeningen.
De berekening wordt dan als volgt: geopend 69. Is dus gemiddeld 35 en gemiddeld in juli
gestart.
Beëindigd 50. Is dus gemiddeld 25 en gemiddeld in juli gestart. Dit scheelt de helft van alle
mutaties! Is dit juist?
2. Te veel berekend over beide categorieën: 60 x € 570,04 = € 34.772,- (incl. verschil tussen
staafdiagram 133 en factuur 131+3=134). De staffelkorting van 10% gaat daar dan nog af en
wordt het bedrag € 31.295,- Is 14,1 % van de totale factuur van € 221.213,58.
Staat er ergens dat Budgetbeheer niet per maand, maar per jaar wordt afgerekend, dan wordt
het anders. Dan heb je wel overigens dezelfde discussie. Is dit juist?
3. Voorts de vraag hoeveel trajecten geslaagd zijn en tussentijds zijn afgebroken.
Uw beantwoording met belangstelling tegemoet ziend,

Ch. C. de Haas, raadslid fractievoorzitter

Ing. H.K. Brouwer, raadslid

25 november 2011
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