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Bij brief van 12 januari 2016, ingekomen op 13 januari 2016, heeft u namens
de CDA fractie schriftelijke vragen gesteld.
Wij beantwoorden deze vragen als volgt.

1.

Bent u bekend met de Wet Toezicht Kredietunies?

Antwoord: Ja.

2.
Hoe worden Kredietunies meegenomen in het huidige economische
beleid van de provincie?
Antwoord: In de Statenmededeling over Kredietunies van 28 januari 2014 is
vastgesteld dat het past binnen ons economisch beleid om Kredietunies in de
opstartfase onder voorwaarden te ondersteunen.
Ons idee daarbij was één kredietunie voor heel Brabant. De praktijk leert dat
initiatiefnemers soms ook kiezen om onafhankelijk van de Kredietunie Brabant
een Kredietunie op te richten of te willen oprichten. Wij zijn nog steeds
voorstander van de betrokkenheid van de Kredietunie Brabant en/of één van
de 2 Branche organisaties bij de opzet en het beheer van nieuwe Kredietunies.
Wij onderkennen het belang van de regionale insteek voor het succes van
kredietunies.
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3.
De CDA fractie zal op de procedurevergadering van 15 februari as een
verzoek indienen om een rondetafelgesprek te organiseren met de verschillende
stakeholders
(organisatie
Kredietunies,
participerende
ondernemers,
investeerders, gemeenten, provincie). Hierbij moet er voor iedere politieke partij
de mogelijkheid zijn om deelnemers voor het rondetafel gesprek uit te nodigen.
Wij zouden op voorhand graag een voorbereidende provinciale notitie
ontvangen waarin de verschillende lopende initiatieven in Brabant in kaart zijn
gebracht. Bent u bereid een dergelijke notitie op te stellen en toe te sturen?
Antwoord: Wij brengen bij de beantwoording van vraag 4, aan de hand van
de door u gestelde vragen, al in kaart welke initiatieven en resultaten er zijn in
Brabant.
Wij beschouwen het als onze verantwoordelijkheid om binnen het mandaat ons
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gegeven door PS de uitvoering verder ter hand te nemen. In dat kader voeren
wij overleg met meerdere al opgerichte Kredietunies, de initiatiefnemers voor
enkele mogelijk nog op te richten kredietunies en de B5. Wij beraden ons op dit
moment op een subsidieregeling waarmee wij de oprichting van Kredietunies
kunnen ondersteunen en liquiditeitstekorten in de startfase voorkomen. Naar
verwachting nemen wij hierover een besluit in de 2-de helft van april. Wij
betrekken daarbij ook de beide ‘branche-organisaties’, de VSK en VKN, en de
SER-Brabant.
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4.
Zou u in deze notitie in ieder geval onderstaande informatie willen
verwerken?
- Welke verschillende initiatieven lopen er nu in Brabant.
- Welke word(t)en) ondersteund door de Provincie en welke door gemeenten.
- Hoeveel financieringsaanvragen lopen er bij de verschillende Kredietunies.
- Hoeveel financieringen zijn er inmiddels verstrekt.
Antwoord: Ja, wij verstrekken u graag die informatie.
- In Brabant zijn de Kredietunie Brabant, de Kredietunie Breda en de
Kredietunie Regio Tilburg opgericht. Bij ons zijn verder initiatieven bekend
tot oprichting van een Kredietunie in Bergen op Zoom, ’s-Hertogenbosch
(als onderdeel van de Kredietunie Brabant) en er is ook interesse vanuit het
Land van Altena.
- Aan de Kredietunie Brabant, is door ons een incidentele subsidie in de vorm
van een lening verstrekt van € 100.000. De Kredietunie Brabant wordt
gesteund door de gemeenten Eindhoven, Valkenswaard en Helmond. De
Kredietunie Regio Tilburg wordt financieel ondersteund door de gemeente
Tilburg en REAP (samen € 50.000).
- De Kredietunie Brabant heeft meer dan 70 aanvragen in behandeling
genomen. Daarvan zijn 4 kredieten verstrekt en zijn 4 aanvragen in een ver
gevorderd stadium.
- De Kredietunie Brabant heeft inmiddels € 700.000 aan krediet verstrekt aan
de 4 gehonoreerde aanvragers.
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