Vragenhalfuur Raadsvergadering 22 februari 2018
Onderwerp: Gemeentelijke rente bij kredietverstrekking
Van Fred Emmerik, Samen voor Valkenswaard

Vraag:
Iemand uit het sociaal netwerk heeft ons benaderd m.b.t. sociaal krediet. Hij heeft met
zijn cliënt de optie van een sociaal krediet bekeken. Daarbij bleek ook wat de hoogte is
van de rente die Valkenswaard hanteert. Valkenswaard behoort hiermee tot de top van
de Nederlandse gemeenten. Uit informatie die ik daarna heb opgezocht, bleek mij dat
Valkenswaard rente vraagt van 12 tot 15%. Als gemeente kunnen we de mond wel vol
hebben van het opkomen voor de sociaal zwakkere of armoedebestrijding, maar als de
informatie klopt dan benadelen wij juist de sociaal zwakkere enorm. Daarom de
volgende vragen.
1. Klopt het dat Valkenswaard die hoge rentetarieven rekent bij leningen van de
Kredietbank?
2. Wat is de reden daarvan als die informatie klopt?
3. Ziet u reden om de rente aan te passen dan wel om daartoe stappen te
ondernemen?
4. Zijn er andere mogelijkheden om deze hoge rentetarieven te omzeilen?

Antwoord:
Wethouder Buiter, raadsvergadering 22 februari 2018
Krediet wat in de vragen wordt bedoeld, is zogenaamde saneringskrediet. Dat kent
inderdaad een behoorlijke rente. Bij de wethouder bekende informatie is 9%. De rente
komt niet ten laste van de schuldenaar maar wordt versleuteld voldaan door de
schuldeisers. De rente is zo hoog, en dat is landelijk zo, omdat de terugbetaal moraal
en mogelijkheden te wensen over laten. Gemeenten leggen zelf een hoop geld bij, bij
dat soort voorzieningen, die overigens niet veel gebruikt worden. We doen dit in
uitzonderlijke gevallen. En we moeten dan ook de zekerheid hebben dat het inkomen
de komende drie jaar niet zal wijzigen. Dan is er ook nog de schuldregeling
(Budgetbeheer) en daarbij moeten de mensen een vast bedrag aan bemiddeling
betalen van € 6,- per maand Dit wordt dan ook weer niet in mindering gebracht van
het vrij te laten bedrag, waar ze van moeten leven. Het wordt in mindering gebracht
op het bedrag dat mensen kunnen aflossen aan de schuldeisers. In de meeste gevallen
gaan we dus voor de schuldregeling. Daarbij is de discussie om de rentetarieven in het
geheel niet aan de orde. Als u zegt dat wij dus aan de armen onder ons denken dan
doen we dat dus zeker wel.

