
 

Motie 

De raad van de gemeente Midden-Groningen in vergadering bijeen d.d. 27 september 2018 

Onderwerp: Rentetarieven Kredietbank Midden-Groningen 
 
 
De raad van Midden-Groningen, in vergadering bijeen op 13 september 2018, 
 
 
Constaterende dat: 

• Er sociale kredieten worden verstrekt door de Kredietbank Midden-Groningen 

aan inwoners van de gemeente Midden-Groningen; 

• De Kredietbank Midden-Groningen sinds een paar maanden een rentepercentage 

hanteert van 8%; 

• Sociale kredieten bedoeld zijn voor mensen die in de financiële problemen zitten 

en die nergens anders terecht kunnen voor leningen; 

• De hoogte van sociale leningen in de meeste gevallen beneden de € 1.000,00 

liggen; 

• Landelijk er een discussie op gang is gekomen inzake de kosten van leningen voor 

mensen die nergens anders terecht kunnen om geld te lenen en dus afhankelijk zijn 

van een kredietbank. Deze rente veelal hoger is dan bij commerciële banken; 

•  Gemeenten zelf rond de 1% rente betalen; 

• De oorzaak van de schuldproblemen vaak het stapelen van schulden en door 

(lokale) overheden opgelegde boetes is. 

 

Is van mening dat: 

• Het niet fair en niet passend is om de wel zeer hoge rente van 8% te berekenen aan 

de Midden-Groningers die nergens anders terecht kunnen en die, veelal uit bittere 

noodzaak, gebruik maken van sociale kredieten; 

• Gemeenten niet hoeven te verdienen aan sociale kredieten;  

• Sociale kredieten de laagst mogelijke rente zouden moeten kennen; 

• Over sociale kredieten geen winst mag worden gemaakt en dat sociale 



kredietverstrekking niet mag bijdragen aan schulden van Midden-Groningers. 

 
Draagt het college op om: 

 Binnen twee maanden een voorstel uit te werken om de rente op sociale kredieten binnen de 

gemeente Midden-Groningen naar het niveau van dezelfde rente als die de gemeente zelf moeten 

betalen te brengen. 

Slochteren, 27 september 2018  

Namens de fractie (s) 

PvdA GroenLinks Christenunie
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