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Al meer dan een half jaar is de PGP roepende in de woestijn in Valkenburg aan de Geul. 
Voor aandacht en tegengaan van onrecht aan mensen die in de Schuldhulpverlening terecht 
komen; om die fatsoenlijk en sociaal te behandelen.  Een kwetsbare doelgroep . 
Om hen uit de schulden  te helpen en er niet verder in. De overheden , blijkt uit onderzoek, zijn de 
instanties die de schulden niet verhelpen ,maar vaak vergroten. Tot onbegrip van de mensen die 
het aangaan en diegene die zich om hen bekommeren. 
Ook onze gemeente negatief in beeld.  Burgers worden via de gemeente bemiddeld naar de 
Kredietbanl Limburg ( KBL) . En betalen daarvoor de hoofdprijs. 

Zaterdag 16 dec in consumentenprogramma Kassa op NPO1nationale aandacht daarvoor 
 
Wat blijkt: Sociale kredietbank bij gemeenten berekenen renten van 2,1 tot 14%  rente. 
Gemeenten hebben zelf een Kredietbank of hebben afspraken met Kredietbanken, zoals 
Valkenburg.  Cliënten vaak mensen die nog niet in de schuldhulpverlening zitten , maar nergens 
anders veilig terecht kunnen voor een lening.  .  
Betreft in algemeen mensen binnen de wet Fido: met inkomen < 130% minimum loon , > 65 jaar 
zijn , tijdelijke verblijfsvergunning of een negatieve BKR-registratie hebben.  

Uit het overzicht blijkt : 
heel Zuid Limburg kleurt diep rood via KBL met 12 %. Bij garantstelling gemeenten is dat 6,5% :                                                                    
Aantal mensen die lening hebben bij KBL in Valkenburg aan de Geul : 53  (opgave gemeente). 

( Vaals : 21 , Gulpen-Wittem 10, Eijsden-Margraten 11, Maastricht 616)..  
Bron : site Kassa.bnnvara.nl. 
  
Vragen college:  

- Welk aandeel van de 53 in onze gemeente hebben een lening van 12% en welk van aantal 
6,5% ?  

- Hoeveel betalen, vanwege garantstelling,  ten onrechte toch 12%?  

- Onze gemeente zit aan de knoppen.  
o   Wil het college af van de hoge renten en gaan voor sociale kredietverlening? 
o   Zo ja, Wat gaat U doen om snel van die hoge renten af te komen. ?  

Hub Aussems

Vraag art.42  Rente kredietbanken vaak torenhoog.” 
Negatief beeld gemeenten, ook Valkenburg aan de Geul.
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