
 

 

 

  
           

  
           

   
    

 

 

  

    

   

            
           
     

      
         
       
       

           
       
             
           

      
           

          
  

            
  

     
              
        
               
        

                
           

                
            

            
              

               
  

                

Gemeente Maasdriel 
Aan het College van B en W Maasdriel Postbus 10.000 5330 GA Kerkdriel 

Gemeente Zaltbommel 
Aan het College van B en W Zaltbommel Postbus 10.002 5300 DA Zaltbommel 

Maasdriel, 17 november 2021 
Betreft: Advies Beleidsregels Saneringskredieten Bommelerwaard 2022 

Geacht college, 

Betreft: Advies Beleidsregels Saneringskredieten Bommelerwaard 2022 

Geacht college, 

Voor ons ligt het beleid Saneringskredieten Bommelerwaard 2022. Het verheugt ons dat voor de inwoners van de 
Bommelerwaard de mogelijkheid wordt geboden voor een schuldbemiddelings-traject door middel van een 
Saneringskrediet bij de Stichting Kredietbank Nederland. 
Het saneringskrediet geeft voordelen voor alle partijen: 
- beter voor mensen met schulden = minder schulden stress, duidelijkheid vooraf door één lening 
- beter voor schuldeisers = minder administratieve rompslomp door afbetaling in één keer 
- beter voor schuldhulpverlener = tijdwinst, geen jaarlijkse vaststelling/administratieve rompslomp. 

Na het lezen van het beleid saneringskredieten Bommelerwaard 2022 en door vraagstelling via de 
gemeente Maasdriel, hebben wij de volgende zaken verduidelijkt gekregen: 
1) Er wordt één Borgstelling gegeven door de gemeente Maasdriel van max. EUR 100.000,- aan de Kredietbank 
Nederland als borg voor het totale bedrag waarvoor Saneringskredieten worden verstrekt in de Bommelerwaard. 
Deze borgstelling geldt ook voor de gemeente Zaltbommel; 
2) Het saneringskrediet wordt verstrekt indien aannemelijk is dat cliënt een stabiele afloscapaciteit heeft volgens 
richtlijnen NVVK en er gegronde redenen zijn dat cliënt het saneringskrediet terugbetaalt volgens 
vaststelling/beoordeling schuldhulpverlening; 
3) De indicatie van schuldenlast van de individuele burger Maasdriel/Zaltbommel varieert van ca. EUR 3.000,- tot 
ruim EUR 800.000,-; 
4) Het saneringskrediet bedraagt maximaal voor: 

* alleenstaande EUR 3.186 (incl. rente 10%; 90% van dit bedrag is voor de schuldeisers) 
(36 X EUR 88,50) 

* partners EUR 4.392 (incl. rente 10%; 90% van dit bedrag is voor de schuldeisers) 
(36 X EUR 122,-) 

5) Bij art 2 sub b bolletje 2 wordt als één van de gegronde redenen genoemd: “…of professionele hulp bij de 
financiële huishouding”. Hiermee wordt mede bedoeld het budgetbeheer door de gemeente Maasdriel; 
6) Bij art 2 sub c bolletje 4 betreft het overlijden van de client voordat de borgstelling volledig is afgerond. 
Toelichting gemeente: “De gemeente staat garant voor het saneringskrediet, het is onwenselijk dat de gemeente 
het (restant van het) verstrekte krediet moet aflossen omdat de aanvrager belangrijke informatie over zijn 
gezondheid heeft verzwegen. Denk aan een diagnose met een slechte prognose of van een ongeneselijke 
terminale ziekte. De gemeente wil garant staan voor de kredieten waarvan de verwachting bestaat dat deze 
worden afgelost”. 
7) Bij art 4 nr. 3 De consulent kan client tijdens de looptijd van het saneringskrediet verplichtingen opleggen. 



          
          

 
 

      
 

       
           
                

               
          

             
              

              
              
          

            
            

           
            

           
           

          
            

     
        

   
          

                  
       

               
        

           
             

           
 

          
         

        
           

          
     

 
             

   

 

 

   

     

   

 

 

Hiermee wordt bedoeld de begeleiding van budgetcoaches of vrijwilligers van Humanitas Thuisadministratie, 
eventueel doorverwijzing medische hulp indien er psychische problematiek aan ten grondslag ligt. 

Ons advies: 

Waar vragen wij uw aandacht voor? 

1) Waarom een maximale borgstelling van EUR 100.000,-? 
Het totaalbedrag borgstelling gemeente is EUR 100.000,-. Dit is een optelsom van ALLE saneringskredieten in de 
Bommelerwaard. Stel dat in het ergste geval het aflossen van de saneringskredieten wordt vertraagd tot 5 jaar 
dan betekent dit dat er gemiddeld EUR 20.000,- per jaar verstrekt zou kunnen worden volgens de gestelde 
borgstelling voor de gehele Bommelerwaard. Zoals u hierboven ziet bedraagt een max saneringskrediet voor 
partners EUR 4.392 en alleenstaanden EUR 3.186. Mocht u heel veel toewijzingen voor een saneringskrediet 
ineens ontvangen in de eerste twee jaren, dan kan er het 3e jaar geen saneringskrediet meer verstrekt worden. 
Wij adviseren u om het mogelijk te maken dat eenieder die in aanmerking kan komen voor een saneringskrediet 
dit ook krijgt en niet gehinderd wordt door een te laag gestelde borgstelling van de gemeente. 
2) Waarom wordt budgetbeheer gemeente niet als eerste genoemd als “gegronde redenen”? 
Budgetbeheer is volgens de gemeente professionele hulp, maar wordt in het rijtje niet als eerste benoemd. Wij 
zouden graag zien dat het als eerste bolletje opgenomen wordt. Budgetbeheer is mogelijk binnen de gemeente 
Maasdriel en toepasbaar. Wij zijn voorstander om budgetbeheer uit te laten voeren door Gemeente Maasdriel 
zeker gezien de toenemende hoeveelheid mensen met een problematische schuld. Door het verstrekken van een 
saneringskrediet komt er tijd vrij binnen schuldhulpverlening voor het budgetbeheer met daarbij de zorg/controle 
op een goede financiële redzaamheid van de client om recidive te voorkomen. 
Beschermingsbewind kan ingezet worden indien noodzakelijk; de kosten voor beschermingsbewind zijn per 
maand hoger dan de aflosbedragen van een saneringskrediet. Daarnaast wordt deze hulp vaak volledig betaald 
vanuit de pot Bijzondere Bijstand. 
3) De gezondheid van cliënt de verwachting rechtvaardigt dat cliënt zal overlijden voordat het krediet 
volledig is afgelost. 
Graag deze tekst aanpassen en het liefst geheel verwijderen. 
Het lijkt ons niet aannemelijk dat een consulent kan bepalen of een cliënt het krediet VOLLEDIG kan aflossen. De 
minimale aflostermijn van een saneringskrediet is 3 jaar! 
Bij een zeer ernstig ziektebeeld of aandoening is de verwachting dat de cliënt het niet aandurft om een 
aanvraagproces van minimaal 6 maanden voor een saneringskrediet aan te gaan. 
Wij vinden het verschrikkelijk dat iemand met een ongeneeslijke ziekte (dit komt steeds vaker voor) geweigerd 
kan worden voor een schuldhulptraject. Met de huidige geneeskunde en goede behandelmethoden is er in de 
meeste gevallen (gelukkig) geen uiterste termijn van leven door medici te geven. 

Wij adviseren tevens om cliënten nadrukkelijk(er) te wijzen op de mogelijkheid van onafhankelijke 
cliëntondersteuning/OCO die gratis via de gemeenten beschikbaar is. Volgens de uitvoerder MEE Gelderse Poort 
wordt er vanuit de Bommelerwaard opmerkelijk weinig gebruik van gemaakt. 
Graag willen wij u erop attenderen, dat ook het Beleidsplan Integrale Schuldhulpverlening 2018-2021 en 
Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening 2018 Bommelerwaard, vastgesteld door de Raad op 22 februari 
2018 een vernieuwing /vaststelling behoeven. 

Wij zijn benieuwd naar uw reactie op ons advies en blijven graag betrokken bij het vervolg. 

Met vriendelijke groet, 

Namens de Cliëntenraad sociaal domein Bommelerwaard 

Mieke Boas, voorzitter 


