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Onderwerp
vragen inzake GKB

Geachte mevrouw Masselink en mevrouw Starke,

Uw fractie heeft een aanlalvragen gesteld over de gemeentelijke kredietbank naar aanleiding van
berichten in het DvhN en op RTV Drenthe. Hieronder gaan we in op de vragen. De antwoorden
zijn cursief weergegeven.
Algemeen

GKB kent meerdere diensten. Er is sprake van schuldhulpverlening als de GKB probeert met alle
schuldeisers een regeling te treffen. Schulden worden in kaart gebracht dan volgt bemiddeling
tussen de klant en de schuldeisers. Tevens verstrekken zij leningen aan mensen waarbij dat niet lukt
bij een commerciële bank vanwege leeftijd, schulden of laag inkomen. Deze leningen hebben
veelal een consumptief karakter.
1. Hoeveel mensen in de gemeente Westerveld maken gebruik van de gemeentelijke kredietbank?

In

het

jøar 2017 zijn er 54 aanmeldingen geweest.

2. Hoe verhoudt zich dit aantal tot andere Drentse gemeenten?
Dit betreft 2,7%. Dit percentage zegt ølleen maar iets over de aantallen van Westerveld ten
opzichte van die van de 20 gemeenten waar de GKB voor werkt. Dit zegt niets over de verhouding
ten opzichte van het aantal inwoners per gemeente. Die informatie kan de GKB niet leveren.
o/o kan oplopen?
3a. Is het de wethouder bekend dat de rente op dit moment 'tot 74
Het klopt dat de GKB in een enkel geval een maximaal rentetarief hanteert van 14oÁ. Het
rentetarief wordt via een schaalverdeling bepaald, waardoor slechts incidenteel sprake is van de
maximale rente. Het gemiddelde verstrekte krediet bedraagt € 3,000,- netto, het hierbii horende
rentetarief bedraagt 9,4o/o. In gevallen von zeer minimale lvedietbedragen, bijvoorbeeld € 500,-,
bedraagt de rente t4%. In exacte bedragen is dat € 36,- en daarmee nauweliiks kostendekkend. Dat

is ook de reden waarom commerciële banken dit soort kleine kredieten niet of nauwelijks
verstrekken. De GKB kent echter het fenomeen van een minimaal krediet (terecht) niet: de GKB
prikkelt de burger niet om hogere bedragen te lenen om daarmee zelfkostendekkend te kunnen
werken.
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3b. En zo

ja

acht hU dit wenselijk, juist voor deze doelgroep en waar is dit percentage op

gebaseerd?

De huidige rentetarieven worden gehanteerd om kostendekkend te kunnen werken en zijn aldus
gebaseerd op de kostprijs. De gemiddelde administratieve kosten liggen bij de GKB, in vergelijking
tot commerciële kredietøanbieders, relatief hoog. Daar komt bij dat kleine kredieten net zo veel tijd
en arbeid kosten als een hoger krediet. Tevens is het risicoprofielvoor een sociaal krediet bij de
GKB hoger dan voor een krediet bij een commerciële aanbieder. Hierdoor is het kredieten op
verantwoorde wijze toegankelijk te maken voor burgers die elders niet in hun kredietbehoefte
Ia,mnen voorzien. Er wordt door de GKB niet verdient aan de kredieten, dat is overigens ook terug
te vinden in de jaarrekeningen.
4. Kan de gemeente invloed uitoefenen op de hoogte van de te betalen rente?
De gemeente køn besluiten om de kosten van het verlagen van het rentepercentage op deze
kredieten voor haør rekening te nemen. Inmiddels heeft de GKB aangegeven zich te beraden op
rentepercentage van 14oÁ en deze te verlagen. Hierover worden we naar verwøchten binnen 2
ma and en gei'nfo rme e rd.

dit

5. Er schijnt nogal veel verschil te zljntussen de verschillende regio's in het rentepercentage. Is
hier iets over bekend bij het college?
Nee, de GKB werkt voor de inwoners van 20 gemeenten in de provincies Drenthe, Overijssel,
Groningen en Flevoland en daar hanteren zij hetzelfde rentepercentage per product die zij leveren.
Wel zijn er steeds meer gemeenten die besluiten een gedeeltelijke rentereductie voor haar rekening
te nemen. Gemeente Stadskanaal is daar een recent voorbeeld van.
6. Hoe succesvol is de kredietbank in de schuldhulpverlening?
Deze vraag is te breed om een goed antwoord op te geven. Antwoord op deze vraag kan
aangeleverd worden als duidelijker gespecificeerd wordt wat verstaan wordt onder successen en
ten opzichte waarvan.

Wij vertrouwen

er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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