
 

 

   
 
 
MOTIE         

 
Nr: 
 
Behorend bij agendapunt:  Vreemd aan de orde van de dag 
 
Datum:    Raadsvergadering 31 januari 2017  
 
Onderwerp:    Onderzoek naar rentepercentage Kredietbank 
 

 
 
Toelichting 
Bij de behandeling van beleidsnota Schulddienstverlening (juli 2016) werd duidelijk dat 
inwoners van de Krimpenerwaard die een sociale lening nodig hebben, daarvoor bij de 
Kredietbank Rotterdam terecht kunnen. Toegelicht werd waarom deze kredietbank een 
rentepercentage van 12% hanteert. Landelijk geldt een maximum van 14%. 
 
Discussie over de hoogte van deze percentages neemt toe. Verschillende gemeenten 
hebben het percentage verlaagd met als belangrijkste overweging dat het toch moeilijk te 
verkopen is dat de gemeente voor een heel laag percentage haar geld leent (soms voor 
minder dan 0,5%), dat commerciële banken leningen goedkoop verstrekt maar dat een 
inwoner een sociale lening tegen 12% rente aangaat. 
 
Ter illustratie is ook een artikel uit het AD bijgevoegd. 
 
Tekst motie: 
 
De raad van de gemeente Krimpenerwaard in vergadering bijeen d.d.31 januari 2017 
 
gehoord de beraadslaging, 
 
overwegende dat  

 Sociale kredieten een achtervang zijn voor mensen die bij een commerciële bank geen 
lening kunnen aangaan 

 De rentepercentages van de sociale kredieten fors zijn, en momenteel hoger dan de 
percentages van commerciële geldverstrekkers 

 De commerciële banken geen leningen verstrekken aan mensen met -bijvoorbeeld- al 
een BKR registratie 

 Dat daardoor de situatie ontstaat dat “arme mensen” nu duurder geld moeten lenen dan 
degenen die er financieel beter voor staan. 

 Dat vanaf 2017 de regeling Duurzame Gebruiksgoederen is beëindigd, en de regeling 
Individuele Inkomenstoeslag is gewijzigd waardoor minder inwoners er een beroep op 
kunnen doen. Voor grotere uitgaven zijn zij op een lening of krediet aangewezen. 

 In voorjaar 2017 de wethouder met een MinimaEffectRapportage naar de raad komt 
waarmee de koopkrachteffecten van het gemeentelijk minima en armoedebeleid 
inzichtelijk worden 



 

 

 
van mening dat 

 Een passende kredietverstrekking ondersteunend is aan een minima en schuldenbeleid. 
 
roept het college op 

 de Kredietbank Rotterdam te verzoeken het rentepercentage te verlagen, en de 
resultaten aan de raad aan te bieden parallel aan de MinimaEffectRapprotage. 

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 

 

PvdA Krimpenerwaard 

Marije Willems 

Gerjo Goudriaan 

 


