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Geachte raads- en commissieleden,

Waarover gaat deze brief?
In onze vergadering van 12 juni 2018 hebben wij het navolgende onderwerp besproken:

Aanpassing rentetarieven sociale leningen Stadsbank Oost Nederland

Ons besluit
Wij hebben in die vergadering besloten:

1. het rentepercentage voor sociale leningen van de Stadsbank per 1 juli 2018, tot nader order te verlagen 
naar 2,5%. Deze rente is gerelateerd aan de rente op de kapitaalmarkt;
2. de dekking voor de kosten die de rentewijziging met zich meebrengt ten laste te laten komen van de post 
minimabeleid/schuldhulpverlening.

Toelichting
Door wethouder de Witte is in de raadsvergadering van 18 december 2017 de toezegging gedaan een 
terugkoppeling te geven over de besluitvorming die heeft plaatsgevonden omtrent de rente op de sociale 
leningen van de Stadsbank Oost Nederland (SON).

Door het college is besloten de rente op sociale leningen van de SON per 1 juli 2018, tot nader order, te 
verlagen naar 2,5%. Deze rente is gerelateerd aan de rente op de kapitaalmarkt. Een van de redenen 
hiervoor is geweest; de versterking van het minimabeleid.

Financieel

Op dit moment zijn er 9 sociale leningen afgesloten bij de SON. De kredietvergoeding over de resterende 
looptijd van de nu nog uitstaande leningen bedraagt € 1.922,--. Door de besluitvorming met betrekking tot de 
bijstelling van het rentepercentage op 2,5 komen deze kosten ten laste van de gemeente.

De dekking van de verlaging van het rentepercentage op sociale leningen kunnen gevonden worden binnen 
de ruimte die er is in de begrotingspost "minimabeleid/schuldhulpverlening.

Waarom deze raadsbrief?
In artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet staat dat wij de raad alle inlichtingen verschaffen die de raad 



voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft. Wij meenden er daarom goed aan te doen u van ons besluit op 
de hoogte te stellen. Wij stellen u voor deze raadsbrief voor kennisgeving aan te nemen.

Heeft u nog vragen?
Dan kunt u contact opnemen met de raadsgriffier, de heer L. Legtenberg. Hij zal uw vragen dan aan ons 
college kenbaar maken. Het telefoonnummer van de griffier is (0546) 62 81 93 en zijn e-mailadres is 
L.Legtenberg@tubbergen.nl 

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Tubbergen,

de secretaris de burgemeester


