
BEGELEIDINGSBLAD RAADSTUKKEN

1 Onderwerp: Rentetarieven Stadsbank Oost Nederland (SON)

2 Voor welke 
raadscyclus:

Oktober 2018

Op raads-info-bijeenkomst

Raadscommissie: MO

Raadsvergadering 

Werkbijeenkomst

3 Welke behandeling 
wordt gevraagd:

Technische toelichting

Open gesprek/politieke beraadslaging 

Informatieve beraadslaging (beeldvorming)

Oriënterende beraadslaging (oordeelsvorming)

Politieke beraadslaging ter voorbereiding op besluitvorming

Besluitvorming

4 Bij behandeling 
verwacht u behoefte 
aan:

Inspraak van inwoners (reactie op het onderwerp)

Samenspraak met inwoners (interactie over het onderwerp)

5 Bij behandeling in 
raads-info-bijeenkomst 
is er behoefte aan:

Inleiding door portefeuillehouder 

Inleiding door ambtenaar, naam: .......................................................

Inleiding door externe adviseur, naam: ....................................................

Inleiding door externe partner, naam: ......................................................

Toelichting en reactie door externe adviseurs/partners,

namen: .....................................................................................................

6 Inschatting hoe veel 
tijd nodig is voor 
behandeling:

Korte toetsing (kwartier)

Half uur

Drie kwartier

Vijf kwartier

Avondvullend (maximaal twee en een half uur)

7 Samenvatting van 
de hoofdpunten voor 
beraadslaging resp. 
besluitvorming:

Tijdens de commissievergadering MO van 7 juni 2018 is door wethouder Peter 
van de Wardt toegezegd met een memo te komen over de rentetarieven van de 
Stadsbank Oost Nederland (SON). Deze memo ‘schulddienstverlening’ is op 27 
juni naar de raad verstuurd en besproken tijdens de commissie MO van 20 
september. 
De sociale leningen bij de SON worden kostenneutraal verstrekt. Over de hoogte 
van het door de SON te hanteren rentepercentage heeft het Algemeen Bestuur 
besloten dat de individuele gemeenten de mogelijkheid krijgen om zelf te 
bepalen tegen welk rentepercentage de inwoners van hun gemeente een sociale 
lening bij de SON kunnen afsluiten. Is dit percentage lager dan het nu door de 
Stadsbank gehanteerde rentepercentage, dan betaalt de gemeente het verschil 
aan de Stadsbank. Kiest de gemeente niet zelf actief een rentepercentage, dan 
worden de reguliere rentetarieven van de SON gehanteerd. 

Tijdens de commissievergadering werd de vraag gesteld of de gemeente Oude 
IJsselstreek een lager percentage zou moeten hanteren voor leningen die de 
SON verstrekt. Aangezien dit een politieke keuze is wordt op verzoek van de 



commissie dit onderwerp nogmaals geagendeerd om het hier met de commissie 
over te hebben.  

8 Eerder genomen 
besluiten of eerder 
besproken stukken

9 Algemeen te 
ontsluiten stukken via 
website en 
RaadsApp:

Memo Schulddienstverlening (d.d.27 juni 2018)

10 Achterliggende 
stukken, te ontsluiten 
via interne deel 
RaadsApp:

11 Geheime stukken, 
ingevolge Wob alleen 
ter inzage op de 
raadsgriffie:

12 Welke burgers, 
bedrijven, 
organisaties krijgen 
bericht van 
raadsbehandeling 
door de behandelend 
ambtenaar en met 
welk doel?

13 Portefeuillehouder: Peter van de Wardt

14 Programma-
manager:

Thomas Beke 06-53480202
t.beke@oude-ijsselstreek.nl

15 Behandelend 
ambtenaar, 
beschikbaar voor 
informatie vooraf:

Hans Boesveld 0315 292 344
h.boesveld@oude-ijsselstreek.nl

16 Opmerkingen 
voorzitter 
raadscommissie:

17 Opmerkingen 
agendacommissie:

18 Opmerkingen 
raadsgriffie:

mailto:t.beke@oude-ijsselstreek.nl
mailto:h.boesveld@oude-ijsselstreek.nl

