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Motie OZO 

De raad van de gemeente Midden-Groningen in vergadering bijeen d.d. 8 juli 2021 

Onderwerp: rentetarieven Kredietbank Midden-Groningen 

Constaterende dat: 

• Er door de GKB Midden-Groningen sociale kredieten worden verstrekt aan inwoners van de 

gemeente Midden-Groningen; 

• De Kredietbank Midden-Groningen in veel gevallen 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; 

• We er alles aan moeten doen om zo min mogelijk mensen in armoede te laten leven. 

Is van mening dat: 

Het een goede zaak is om voor alle door het GKB verstrekte leningen een zo laag mogelijke 

rente te berekenen; 

• Midden-Groningers die hier gebruik van maken, dat veelal uit bittere noodzaak doen; 

• De gemeente als hulpverlener moet laten zien dat ze de hulpbehoevende inwoners helpt. 

Draagt het college op om: 

• Voor in de begroting 2022 een voorstel uit te werken om de rente op alle sociale kredieten 

binnen de gemeente Midden-Groningen beneden de 2% te brengen. 
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Vastgesteld in de openbare vergadering van 8 juli 2021 

De raad van de gemeente Midden-Groningen 

Mieke Bouwman 

Griffier 

Motie: 
Korte en gemotiveerde verklaring over een onderwerp waardoor een oordeel, wens of verzoek wordt uitgesproken. 

Wijze van indienen van een motie: 
Een motie moet om in behandeling genomen te kunnen worden schriftelijk bij de voorzitter worden ingediend. 


