
Motie vreemd aan de orde van de dag Rentetarieven Kredietbank Breda 

 

De gemeenteraad van Bergen op Zoom in vergadering bijeen, donderdag 30 maart 2017 

 

Constaterende dat: 

• Cliënten van de ISD Brabantse Wal voor kredieten van gemeentewege worden doorverwezen naar Kredietbank 
Breda; 

• De rentetarieven die deze Kredietbank in rekening brengt hoog zijn, tot zelfs 12,3% op maandbasis; 

• De feitelijke marktrente vele malen lager ligt. 
 

Overwegende dat: 

• Kredieten oplossingen kunnen bieden voor mensen die bij een commerciële bank geen lening kunnen 
aangaan;  

• De rentepercentages van deze 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 bijstandsgerechtigden nu duurder geld moeten lenen dan degenen die er 
financieel beter voor staan; 

 

Gehoord hebbende dat: 

• Het debat in de commissievergadering Mens & Maatschappij van februari, waarbij een overgrote meerderheid 
van de raadsfracties zich heeft uitgesproken tégen de hoge rentetarieven die de gemeentelijke Kredietbank in 
Breda berekent aan bijstandsgerechtigden;  

• De toezegging van de wethouder om te willen pleiten voor lagere en meer reële rentetarieven op  kredieten bij 
Breda maar ook bij omliggende gemeenten die op deze Kredietbank zijn aangewezen; 

• Dit aanvullend op de toezeggingen van de Wethouder om breed met de raad in debat te willen gaan over de 
schuldproblematiek bij de lage inkomens. 

• Hierbij nadrukkelijk te betrekken de alternatieve mogelijkheden die de gemeente Bergen op Zoom heeft om 
minima te ondersteunen, bijvoorbeeld via de Bijzondere Bijstand. 

 

Is van mening dat:  

• Een passende kredietverstrekking ondersteunend is aan het gemeentelijk minima en schuldenbeleid van 
Bergen op Zoom.  

 

Roept het college op: 

• de Kredietbank Breda te verzoeken het rentepercentage te verlagen, en hierbij de samenwerking te zoeken met 
colleges van de overige West-Brabantse gemeenten die op deze Kredietbank zijn aangewezen; 

• en een stand van zaken met de raad te delen vóór vaststelling van het Beleidskader. 

 

En gaat over tot de orde van de dag.  

 

PvdA    GroenLinks   CDA   GBWP 


