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Voorstel: 
1. Akkoord gaan met het funden van de Stichting Kredietbank Nederland. 
2. De kosten van de funding dekken uit het budget voor armoedebestrijding. 
3. Kennisnemen van de uitwerking van het alternatieve scenario voor sociale 

kredietverstrekking. 
 
Aanleiding 
In 2013 hebben wij onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om zelf sociale kredieten te 
verstrekken. Aanleiding voor het onderzoek was: 
- kredietverstrekking dichterbij organiseren (de uitvoering vindt nu plaats in Arnhem); 
- de rente die de Stadsbank Arnhem rekent is hoog (14,9%); 
- wanneer wij het zelf uitvoeren, kunnen we betere preventie bieden. 
 
De uitkomst van het onderzoek is dat we een meerwaarde zien in het zelf uitvoeren van 
sociale kredietverstrekking, maar dat de kosten om het helemaal zelf te doen hoog zijn. 
Omdat wij dat geld liever besteden aan het bestrijden van armoede en er een goed alternatief 
is, hebben wij besloten niet zelf sociale kredieten te gaan verstrekken maar een alternatief 
scenario uit te werken. Het scenario waarin wij het aanvraaggesprek voeren en de 
toegangspoort zijn voor sociale kredietverstrekking en voor de verdere afhandelingen gaan 
samenwerken met een kredietbank. Met een raadsmededeling (2013-158) hebben wij u over 
de uitkomsten van het onderzoek en ons besluit geïnformeerd.  
 
Alternatief scenario is uitgewerkt 
Het alternatieve scenario hebben wij inmiddels uitgewerkt.  
 
Aanvraaggesprek en toegangspoort bij het Zorgplein 
Wanneer inwoners een sociaal krediet willen, kunnen zij zich melden bij het Zorgplein. In een 
gesprek bespreken wij waarom een lening nodig is of dat er andere mogelijkheden zijn. 
Daarnaast bespreken wij de algehele financiële situatie en waar nodig bieden wij verdere 
ondersteuning. Bijvoorbeeld met budgetcoaching of inkomensondersteuning.  
 
Met deze uitwerking geven we antwoord op het nadeel van de afstand en versterken we de 
preventieve werking. Wanneer er echt geen andere mogelijkheden zijn en een lening echt 
nodig is, wordt de aanvraag door ons aangeleverd bij de Stichting Kredietbank Nederland. 
Medewerkers krijgen een opleiding in het kader van de Wet op het financieel toezicht (Wft). 
We verwachten dat we de uitvoering kunnen opvangen binnen de bestaande formatie.  
 
Samenwerking met Kredietbank Nederland  
Wij zijn op zoek gegaan naar kredietbanken die de verdere uitvoering willen doen voor de 
gemeente Doetinchem. Er geldt geen aanbestedingsvereiste om te gaan samenwerken met een 
nieuwe stadsbank. Op basis van een selectieprocedure met 3 aanbieders hebben wij besloten 
samen te gaan werken met Stichting Kredietbank Nederland (SKN). De redenen daarvoor zijn: 
- De SKN is een gerenommeerde partij en werkt met veel gemeenten samen, 
- SKN is bereid een korting te geven op het rentepercentage, 
- We hebben met SKN goede afspraken kunnen maken over de uitvoering en het aanbod, 
 



Met de SKN hebben we een samenwerkingspartner gevonden die tegemoet komt aan de 
wensen van de gemeente Doetinchem over de uitvoering. Zij geven een korting op de rente, 
omdat wij taken (het voortraject) van hun overnemen. Inwoners die echt een krediet nodig 
hebben, betalen daardoor een lagere rente. De Stadsbank Arnhem rekende een rente van 
14,9%. De rente die inwoners nu betalen aan SKN bedraagt 11,92%.   
 
Funden (financiering) 
Funden is geld beschikbaar stellen aan een onderneming om de bedrijfsactiviteiten te 
financieren. SKN gaat inwoners van de gemeente Doetinchem een lening verstrekken. Om geld 
uit te lenen, heeft de SKN zelf geld nodig. Dat geld kunnen zij lenen van de gemeente 
Doetinchem. Daarvoor is het nodig dat wij als gemeente de kredietbank funden. Dat is ook de 
reden waarom wij bij u terugkomen. Als raad bent u bevoegd te besluiten of de gemeente 
Doetinchem de SKN gaat funden.  
 
Kosten voor de funding 
Wij maken kosten voor het funden van de SKN. SKN betaalt een rente van 1,5% (0.7% hoger 
dan de huidige BNG rente). Als gemeente rekenen wij met een rekenrente van 3,4%. Een 
hogere rente dan de huidige BNG rente, omdat wij uitgaan van totaalfinanciering 
(omslagrente). De kosten voor het funden bedragen dan voor de gemeente Doetinchem 1,9% 
(3,4% -/- 1,5%). 
 
De Stadsbank Arnhem verleende inwoners van de gemeente Doetinchem jaarlijks een bedrag 
van ongeveer € 400.000. Nu wij de toegangspoort zijn, verwachten we dat er minder geld 
uitgeleend wordt. Aan de andere kant doen (landelijk) steeds meer inwoners een beroep op 
een lening, omdat de buffer op is. Daarom houden wij bij het bereken van de financiële 
gevolgen rekening met een bedrag van € 400.000. De kosten voor het funden van de SKN 
bedragen dan € 7600 per jaar. Deze kosten kunnen gedekt worden uit het budget voor 
armoedebestrijding 
 
De samenwerking met de SKN gaan wij voor onbepaalde tijd aan. Het tarief voor de funding 
heeft een looptijd van vijf jaar. Na een periode van vijf jaar wordt het tarief dat SKN aan de 
gemeente betaalt herzien. Over de financiële gevolgen daarvan informeren wij u.  
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