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Onderwerp: Onderzoek sociale kredietverstrekking 

Portefeuillehouder: S. Kroon 

Datum: 10 december 2013 

 

 

Aanleiding voor de mededeling 

Steeds meer mensen hebben geen financiële ‘buffer’ om noodzakelijke uitgaven of financiële 

tegenvallers op te vangen. Soms is dan een lening nodig. Maar als je een laag inkomen hebt, kun 

je vaak niet bij een gewone bank terecht. Die inwoners kunnen een lening aanvragen bij de 

kredietbank en/of stadsbank. In het geval van Doetinchem is dat de Stadsbank Arnhem (een 

onderdeel van de gemeente Arnhem). Er is dus in feite in de behoefte voorzien.  

 

Maar er zijn nadelen. Zoals de afstand tot de Stadsbank Arnhem en het hoge rentepercentage 

op de leningen bij Stadsbank Arnhem (14,9 %). U hebt ons gevraagd naar de mogelijkheid om 

zelf leningen te verstrekken aan inwoners. Dit hebben wij onderzocht. 

 

Naast uw vraag zien wij nog een voordeel als wij zelf leningen gaan verstrekken. Er kan dan 

ook meer aandacht aan preventie aan inwoners worden besteed. Is een lening wel nodig en is 

het de goede oplossing, of is het ook een signaal dat er meer aan de hand is? Is bijvoorbeeld 

een lening voor een plasma-tv echt wel nodig of kan een tv ook van de Kringloop komen? 

 

Conclusies uit onderzoek 

Wij verstrekken zelf geen sociale leningen 

Wij zien voordelen in het zelf verstrekken van sociale leningen. Maar uit het onderzoek is 

gebleken dat sociale kredietverstrekking een vak apart is. Bij het verstrekken van leningen heb 

je namelijk (ook als gemeente) te maken met veel verplichtingen en voorwaarden die gelden 

voor banken en financiële instellingen. Dat betekent een structurele investering in de 

ambtelijke organisatie. En die investering kost ons veel geld. Dat geld besteden we liever aan 

de armoedebestrijding. Vooral omdat er een goed alternatief is om het goed te regelen voor 

onze inwoners. 

 

Het alternatief 

Wij voeren het aanvraaggesprek en geven een korting op de rente 

In plaats van het zelf opzetten van een stadsbank, kunnen wij er ook voor kiezen om het 

aanvraaggesprek naar ons toe te trekken. Immers, we hebben al het Bureau voor financiële 

ondersteuning. Als wij dit zelf doen, is de aansluiting in onze eigen organisatie verankerd en is 

de Doetinchemse werkwijze en visie geborgd. Daarmee geven we antwoord op het nadeel van 

de afstand en we versterken bovendien de preventieve werking. De algehele financiële situatie 

wordt besproken en waar nodig bieden wij verdere ondersteuning om aan de financiële situatie 

te werken.  

 

Als er echt geen andere mogelijkheden zijn en een lening dus echt nodig is, dan geven wij 

inwoners een korting op de rente. Waar nodig koppelen wij aan dit rentevoordeel de 

verplichting om mee te werken aan het verdere traject om tot een structurele oplossing te 

komen voor de financiële problemen.  

 



 

 

 

 

 

Mededeling van het college aan de gemeenteraad (2013-158) 

 

 

Inlichtingen bij: R. Poelhuis 

Telefoonnummer:  (0314) 377 377 

Bijlagen:   

 Pagina 2 van 2 

 

   

 

Financiële gevolgen van het alternatief   

Het uitgangspunt is om dit alternatief nagenoeg budgetneutraal te realiseren. Het opzetten van 

een eigen stadsbank zou structureel tussen de 80.000 en 100.000 euro kosten. Daarin zijn de 

kosten van de implementatie niet meegerekend. Het alternatief (voeren van het 

aanvraaggesprek en rentekorting) is goedkoper en de kosten worden nog verder uitgewerkt. 

Als de kosten niet uit het huidige budget kunnen worden gedekt, komen wij bij u terug.  

 


