
Memo
Aan: Gemeenteraad Oude IJsselstreek
Cc:
Van: Wethouder van de Wardt
Datum: 9 oktober 2018
Kenmerk: 25244
Onderwerp: Informatie na raadsvragen tijdens cie. MO 20 sept. 2018 Stadsbank

Geachte gemeenteraad,

Tijdens de raadscommissie MO van 20 september 2018, onderwerp rentepercentage Stadsbank, zijn 
er enkele raadsvragen gesteld. Naast de schriftelijke raadsvragen van de SP en D66, zal deze memo 
informatie verstrekken op de onderdelen: cijfers Stadsbank 2017 en 1e half jaar 2018, oversluiten 
leningen Stadsbank en de leenbijstand.

Cijfers Stadsbank 2017 en 1e half jaar 2018:

In het jaar 2017 zijn er 56 leningen door de Stadsbank verstrekt en over het 1e half jaar 2018 19. De 
hoogte van de individuele lenigen is van € 1.000 tot € 4.010. De verdeling naar categorieën vind u in 
de tabellen hieronder (bron: Stadsbank).
Eind 2017 waren er 142 actuele leningen voor inwoners uit de Gemeente Oude IJsselstreek, hiervan 
125 als sociale lening.

2017
Leningsoort Aantal Bedrag
SL 41  €       78.366 
CL 10  €       28.924 
HF 1  €         1.000 
SK 4  €         6.718 

Totaal 56  €     115.008 

1e half jaar 2018
Leningsoort Aantal Bedrag
SL 12  €     23.610 
CL 4  €     11.739 
HF 0  €              - 
SK 3  €       5.151 

Totaal 19  €     40.500 

Oversluiten leningen Stadsbank:

Indien een cliënt zijn/haar lening wil oversluiten naar een nieuwe lening, dan wordt de bestaande 
lening van de cliënt afgelost en wordt volgens de normale procedures de situatie van de cliënt 
opnieuw bekeken voor de nieuwe lening.

Voorbeeld:
Cliënt A heeft in 2017 een sociale lening van € 3.000 bij de Stadsbank afgesloten, tegen een 
rentetarief van 9,5% rente. Op 1 januari 2018 is de restschuld nog € 2.000. Op dat moment besluit de 
gemeente X waarin cliënt A woont, dat de rentetarieven voor een sociale lening naar 4% gaan. De 
gemeente X neemt de resterende rente voor haar rekening. Cliënt A wil graag tegen een lager tarief 
lenen bij de Stadsbank en wil de lening oversluiten naar de nieuwe voorwaarden.
Cliënt A gaat dan een nieuwe lening aan bij de Stadsbank om de restschuld van € 2.000 af te lossen. 
De situatie van persoon A wordt opnieuw beoordeeld of aan cliënt A de lening verstrekt kan worden. 



Zo kunnen er in de loop van 2017 nieuwe schulden zijn ontstaan of een negatieve BKR registratie. Dit 
dient de Stadsbank opnieuw te beoordelen.

Leenbijstand:

Leenbijstand wordt verstrekt als cliënt voor de gevraagde voorziening (die noodzakelijk wordt geacht, 
maar volgens de Participatiewet algemeen gebruikelijk is) geen beroep kan doen op een voorliggende 
voorziening. Leenbijstand wordt sporadisch toegekend voor: koelkast, wasmachine, inrichtingskosten 
van een woning etc.  

Voorbeeld: 
Cliënt B vraagt voor een wasmachine bijstand aan. Wij vertellen cliënt B dat de kosten van een 
wasmachine onder de algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan vallen en met eigen inkomen 
of uitkering betaald moet worden. 
Voor dergelijke kosten moet worden gereserveerd. Als er geen reserves zijn, dient bezien te worden of 
betaling op afkoop mogelijk is of een lening kan worden aangegaan, waarbij de Stadsbank het meest 
voor de hand liggend is, gezien zij iets “soepeler” met de toets criteria omgaan.  
Verder toetst OIJ of cliënt aanspraak kan maken op de individuele inkomenstoeslag. Deze toeslag is 
met uitstek bedoeld voor onvoorziene kosten, waarvoor geen bijstand mogelijk is.  

Als geen beroep kan worden gedaan op de individuele inkomenstoeslag, er geen mogelijkheid is van 
het aanspreken van reserves, gespreid betalen of aangaan van een lening (niet kredietwaardig) kan er 
maatwerk worden verleend in de vorm van het vertrekken van leenbijstand. Het minimale wat nodig is 
wordt dan verstrekt in de vorm van een lening dat cliënt B moet terugbetalen. De leenbijstand wordt 
niet bezwaard met rente. De terugvordering doet de afdeling debiteuren van Laborijn voor ons.
In hele bijzondere situaties, wordt de leenbijstand “om niet” verstrekt. Dit gebeurt in situaties waarbij 
cliënt bijvoorbeeld in de schuldbemiddeling zit en nog enkele jaren te gaan heeft. Om cliënt toch een 
keer uitzicht te bieden op een “schone lei” is het niet altijd motiverend om deze termijn met 
leenbijstand nog verder vooruit te schuiven.

Met vriendelijke groet,

Wethouder van de Wardt


