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Gemeente Maasdriel 

Aan mevrouw drs. J.H.A. Sørensen wethouder 

Postbus 10.000 

5330 GA Kerkdriel 

 
 
Maasdriel, 30 november 2021 
 
 
 
 
Geachte mevrouw Sørensen, 
 
Hartelijk dank voor het toezenden (op 8 november jl.) van de adviesaanvraag over beleidsregels 
Saneringskredieten 2022 Bommelerwaard. 
 
De PRM onderschrijft het belang van het aanbieden van een saneringskrediet in de gemeente 
Maasdriel naast de al gebruikte schuldbemiddeling om te komen tot een snellere oplossing en 
minder stress bij klanten met een afloscapaciteit kleiner of gelijk aan 150% van de minimale 
afloscapaciteit.  
 
PRM kan zich op hoofdlijnen vinden in de voorgelegde beleidsregeling en vraagt daarnaast aandacht 
voor onderstaande punten. 
 
Artikel 2.2.a. 
PRM verzoekt het kader scherp te stellen door vast te leggen wanneer aannemelijk is dat het 
inkomen van klanten stabiel en tussen de 100 en 150% van de minimale afloscapaciteit blijft door op 
te nemen dat het i.ig. klanten betreft die; 

- Over een AOW-uitkering beschikken; 
- Over een WIA-uitkering beschikken; 
- Over een Wa-jonguitkering beschikken 
- Een participatiewet-uitkering hebben zonder sollicitatieplicht, of slechts uitzicht op een baan 

met minimumloon; 
 
Artikel 2.2.c 
Punten 3 en 4 kan PRM niet plaatsen noch zich in vinden.  
 
Voor wat betreft punt 3 vraagt PRM zich af of in dergelijke situatie niet juist beschermingsbewind kan 
worden toegepast waardoor een deel van de problematiek kan worden opgelost. Een 
beschermingsbewindvoerder zou juist stabiliteit op dit punt moeten brengen.  
 
Voor punt 4 vraagt PRM zich af op welke wijze dit criterium wordt getoetst mede in het kader van de 
AVG. Voorts wijst PRM erop dat de opgenomen uitsluitingsgrond niet is opgenomen in het handboek 
Saneringskrediet van de NVVK d.d. mei 2021. Mede in dat kader vraagt PRM om schrapping van 
uitsluitingsgrond 4. 
 
Voorts hecht PRM er waarde aan de gemeente er op te wijzen dat uit onderzoek is gebleken dat 97% 
van de saneringskredieten volledig wordt terugbetaald (Onderzoek Saneren vs bemiddelen juni 
2018). Daarnaast wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een waarborgfonds voor 
saneringskredieten die niet worden terugbetaald (zie website NVVK). 
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Artikel 2.2.d 
PRM vraagt zich af hoe hoog de kans is dat de maximale borgstelling wordt bereikt en of de 
geweigerde klant een alternatief wordt aangeboden. Een bemiddelingsregeling c.q. een 
saneringskrediet in het opvolgende jaar? 
 
Voorts verneemt PRM graag of en zo ja, welk rentepercentage verschuldigd is over de verstrekte 
lening door Kredietbank Nederland. 
 
Tenslotte vraagt PRM zich af op welke wijze en binnen welke periode voorliggende beleidsregels 
worden getoetst op effectiviteit en/of het mogelijk is een tussentijdse wijziging te doen c.q. toe te 
kennen indien dit maatschappelijk gewenst is. 
  
Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet. 
 
Hartelijke groet, 
 
 
 
Thea van Doornmalen 
Voorzitter Participatieraad Maasdriel 
 


