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Portefeuillehouder Wethouder van Poppel

Schriftelijke vraag

Op 19 januari 2017 heeft de SP-fractie Roosendaal schriftelijke vragen gesteld over de
hoogte van de rente die de Kredietbank West-Brabant hanteert. Bij beantwoording van de
vragen heeft de verantwoordelijk wethouder aangegeven dat de Kredietbank West-Brabant
aan het onderzoeken is of de rente eventueel verlaagd kan worden.

De venryachting is dat de Kredietbank hierover op korte termijn een standpunt in zal nemen

Verder heeft de wethouder in zijn beantwoording benoemd dat de gemeente Breda niet de
verlaagde beheerskosten voor alle 2O deelnemende gemeenten wil dragen.

Het college van B&W van Breda heeft nu besloten om voor alle nieuwe aanvragen vanaf 1

april2017 een rentepercentage te berekenen van 3,5o/o.

De SP-fractie Roosendaal spreekt haar verwachting uit dat er nu geen beletsel meer kan
zijn voor dit college om eenzelfde besluit te nemen als in de gemeente Breda.

Wij hebben dan ook de volgende vragen

1. ls de wethouder bekend met het besluit van Breda om per 1 april 2017 de rente van de
Kred ietbank West-Brabant te verlagen?

2.Zo ja, ziet u aanleiding om in Roosendaal dezelfde rente toe te gaan passen? Zo nee,
waarom niet?

Namens de SP fractie,

Marcel van der Aa



Wij beantwoorden uw vragen als volgt

1. ls de wethouder bekend met het besluit van Breda om per 1 april 2017 de rente van de Kredietbank
We st- B ra b a nt te ve rl ag e n ?

Ja, het besluit is bekend

2. Zo ja, ziet u aanleiding om in Roosendaal dezelfde rente toe te gaan passen? Zo nee, waarom
niet?

Voor de beeldvorming dient vermeld dat er over 2016 een 15{alconsumptieve kredieten werden
verstrekt. Op dit moment is het zo dat het consumptieve krediet als voorliggende voorziening wordt
gezien. De consumptieve kredieten worden met name verstrekt voor de aanschaf van duurzame
gebruiksgoederen zoals wasmachines, daar waar inwoners met een minimuminkomen niet voor deze
uitgaven hebben gereserveerd. Hieraan ligt de gedachte ten grondslag, dat in de bijstandsnorm in
principe voldoende ruimte zit om te reserveren. De uitkomsten van Nibud in het
rekenkameronderzoek geven daar echter een genuanceerder beeld over.

Het uiteindelijke antwoord op uw vraag ligt dan ook in het te formuleren integrale armoedebeleid,
alsmede het geharmoniseerde bijzondere bijstandsbeleid van het Werkplein.
Het gaat er dan over vragen als

- moet het consumptieve krediet van Kredietbank West-Brabant nog steeds moet worden
gezien als een passende voorliggende voorziening?

- hoe gaan we maatwerk leveren naar: doelgroepen (alleenstaanden; echtparen met kinderen
in voortgezet ondenrvijs); mensen die wel kunnen maar niet willen reserveren dan wel
omgekeerd welwillen maar niet kunnen reserveren e.d.?

Om een lagere rente voor de klant te kunnen realiseren zal Kredietbank West Brabant voor de
deelnemende gemeenten een bedrag van € 130,- voor de afhandelingskosten van een consumptief
krediet in rekening brengen.

Anticiperend op het te vormen integrale armoedebeleid en het geharmoniseerde bijzondere
bijstandsbeleid is het college bereid om als tijdelijke maatregel de kosten voor renteverlaging van
consumptieve kredieten voor de inwoners van Roosendaal te dragen. Deze kosten zullen worden
ondergebracht in het budget schuldhulpverlening.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders,
Namens dezen,

Corné
Wethouder voor Jeugd, Volksgezondheid, , Welzijn, Zorg, Decentralisaties (coÖrdinerend),


