
 Memo
Aan: Gemeenteraad Oude IJsselstreek
Cc:
Van: Wethouder Kuster

Datum: 17 april 2020
Kenmerk:
Onderwerp: ·  Evaluatie verlaging rentetarieven Stadsbank Oost Nederland (SON)

Beste leden van de gemeenteraad Oude IJsselstreek,

Aanleiding
Op 8 november 2018 is in uw raad de motie “Verlaging rentetarieven Stadsbank Oost Nederland” 
aangenomen waarin het college wordt verzocht de rentetarieven voor de sociale lening en 
combilening te verlagen van ca.11% (variabel) naar 4%. Dit met de overweging dat het onwenselijk is, 
bij leningen voor deze groep een dergelijk hoog tarief te hanteren. Via deze memo delen wij met u de 
uitkomsten en effecten over het jaar 2019.

Wat hebben we gedaan?
Wij hebben als college, naar aanleiding van deze motie op 27 november 2018 besloten vanaf 1 januari 
2019, de rentetarieven voor een sociale lening en combilening van de Stadsbank Oost Nederland 
(SON) voor inwoners van de Oude IJsselstreek te verlagen naar 4%. Ook voor inwoners met een 
lopende lening tegen 11% moet een verlaging van het rentetarief mogelijk zijn.

Dit betekent dat vanaf 1 januari 2019:
- nieuwe leningen kunnen worden afgesloten tegen een rentepercentage van 4%;
- inwoners met een lopende lening een nieuwe lening konden afsluiten tegen het nieuwe 

percentage van 4%, als zijnde een nieuwe aanvraag, met opnieuw een beoordeling van de 
financiële situatie en een nieuw besluit, positief of negatief afhankelijk van de individuele 
situatie. De nieuwe lening lost de huidige af. 

Uitkomsten/effecten 2019
Op 31 december 2019 hebben 80 inwoners van de gemeente Oude IJsselstreek een lopende sociale 
of combilening bij de SON. Er zijn in het jaar 2019 door de SON 17 sociale- of combileningen verstrekt 
aan inwoners van de Gemeente Oude IJsselstreek. Voor het beeld, in 2018 waren er dit 26. 
Van de 17 verstrekte sociale- en combileningen in 2019 is er slechts 1 aanvraag geweest om de 
lopende lening van voor 2019 af te lossen met een nieuwe lening tegen 4%. Dit betekent dat op 31 
december 17 van de 80 inwoners met een sociale- of combilening tegen 4% leent (22,5%) en 63 
inwoners tegen het oude percentage van ca. 11% leent.
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Aantal inwoners met een SL of CL bij de SON op 31-12-2019 (totaal 80)

Wat bleek technisch/financieel niet mogelijk/haalbaar?



We hebben met de SON gesproken over het tussentijds aanpassen van het rentepercentage voor 
inwoners met een lopende lening in onze gemeente. Dit is helaas niet mogelijk gebleken. De 
technische mogelijkheden in de banksoftware van kredietbanken (waarvan de SON deel uitmaakt) zijn 
niet toegesneden op het tussentijds wijzigen van het rentepercentage van lopende leningen. 

Een oversluiting van een lopende lening is in beginsel wel mogelijk, maar de werkzaamheden voor de 
berekening van de financiële gevolgen hiervoor zijn dermate arbeidsintensief. Het in beeld brengen 
van de financiële gevolgen van een oversluiting wordt handmatig uitgevoerd door de SON. Hierdoor 
ontstaan substantieel bijkomende kosten, dat hier niet voor is gekozen. Wij hebben uw raad hier via 
een memo van 29-11-2018 over geïnformeerd.

Op welke wijze zijn inwoners geïnformeerd over het besluit?
De SON heeft in 2019 inwoners met een lopende sociale- of combilening niet actief geïnformeerd om 
een nieuwe lening af te laten sluiten tegen een lager rentetarief. Hier heeft de SON ook geen opdracht 
vanuit de Oude IJsselstreek voor gehad. De SON heeft de opdracht gehad dat zij voor inwoners met 
een lopende sociale- of combilening de mogelijkheid moeten bieden om te lenen tegen een lager 
rentetarief. Deze mogelijkheid is door de SON per 1 januari 2019 geboden.

In gesprekken met inwoners die een lening bij de SON hebben en bij ons bekend zijn, hebben wij ze 
gewezen op de mogelijkheid om tegen een lager rentetarief te lenen. Ook in andere contacten met 
inwoners is hierop gewezen. Op de gemeentepagina is eind 2018 het besluit verlaging rentetarieven 
SON gepubliceerd en is in gesprek met de schuldhulpmaatjes het besluit gecommuniceerd. 

Als gemeente zijn we niet altijd bekend welke inwoners een sociale- of combilening afsluiten bij de 
SON. Dit zijn niet alleen inwoners met schuldenproblematiek, maar juist inwoners die door 
omstandigheden geen lening bij een andere bank krijgen. 

Conclusie
De verlaging van de rentetarieven SON heeft niet tot een enorme toeloop van nieuwe aanvragen voor 
een lening gezorgd. Dat is aan de enerzijds een goed teken. Lenen kost immers hoe dan ook geld.
De verlaging van de rentetarieven heeft echter ook niet geleid tot substantiële nieuwe aanvragen voor 
omzetting van lopende leningen. Zoals reeds eerder vermeld speelt het feit dat een compleet nieuwe 
leningaanvraag en beoordeling moet worden doorlopen hierbij een rol. 

Kosten
Met de huidige aantallen over 2019, zullen de rentekosten voor rekening van de gemeente Oude 
IJsselstreek in 2019 uitkomen op ca. € 4.000,- / € 4.500, -. Hiervoor is voldoende ruimte binnen de 
bestaande begroting. 

Welke acties gaan we uitzetten naar aanleiding van deze evaluatie?
We blijven de inwoners met een lening bij de SON met een rentepercentage van 11% informeren en  
wijzen op de mogelijkheden om een nieuwe lening aan te vragen tegen een lager rentetarief. 
In het traject naar het nieuwe beleidsplan schuldhulpverlening zullen we onderzoeken hoe we met de 
4% rente regeling voor een sociale lening en combilening willen omgaan, dan wel deze regeling nog 
verder willen aanpassen.

Tot slot
Met de memo evaluatie verlaging rentetarieven Stadsbank gaan we er van uit de motie voor dit 
moment voldoende te hebben beantwoord. 


