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Bereikbaarheid 

openbaar vervoer en fiets: 
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Datum 

25 maart 2021 

Ons kenmerk 

C2278590/4863200 

Uw kenmerk 

- 

Contactpersoon 

J.S. (Jorien) de Rooij 

Telefoon 

(06) 52 79 42 50 

Email 

jdrooij5@brabant.nl 
 

Bijlage(n) 

- 

Bij e-mail van 23 maart 2021 heeft u namens de Partij voor de Dieren fractie 

technische vragen over de Kredietunies gesteld. 

 

Onderstaand treft u de vragen en de antwoorden daarop. 

 

1. Hoeveel kredietunies zijn ondersteund met de toenmalig toegekende 
subsidie? 
Antwoord: Er zijn in totaal 4 kredietunies: 

Kredietunie Brabant UA Eindhoven (€ 100.000,-) 

Kredietunie Tilburg (€ 50.000,-) 

Kredietunie Noordoost Brabant (€ 50.000,-) 

Kredietunie West-Brabant (€ 50.000,-) 

 

2. Is de subsidieverlening gestopt per die genoemde 31 december 2018 of 
kunnen kredietunies nog steeds gebruik maken van de subsidieregeling? Zo 
ja, hoeveel subsidie staat daarvoor open en wordt er nog steeds gebruik van 
gemaakt? Zo nee, waarom is ervoor gekozen om de subsidieverlening niet te 
verlengen? 
Antwoord: De kredietunies kunnen geen gebruik meer maken van de 

subsidieregeling. Enkele kredietunies hebben een aanvraag voor 
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kwijtschelding, uitstel tot terugbetaling of omzetting van lening naar subsidie in 

vorm van een geldbedrag gedaan.  

 

In theorie waren de kredietunies een mooie manier om het MKB te 

ondersteunen. Waar banken geen leningen wilden verstrekken, kunnen de 

kredietunies ervoor zorgen dat het MKB tóch een lening krijgen. Zo worden 

bedrijven die geen mogelijkheden hadden voor financieringen tóch geholpen 

Echter, in de praktijk functioneren de kredietunies niet zoals gehoopt, zo is 

onlangs gebleken uit een eigen gespreksronde en jaarlijkse 

voortgangsverslagen. Dit komt onder andere doordat het moeilijk is partijen te 

vinden voor risicodragend kapitaal, geen haalbare businesscases, maar ook 

onvoldoende naamsbekendheid.  We zien dat er per kredietunie vaak maar 

een handje vol kredieten wordt verstrekt, waardoor er nauwelijks inkomsten 

worden gegenereerd. Voor de provincie is deze situatie aanleiding geweest 

geen nieuwe subsidie te verstrekken. 

 

Daarnaast zijn er met name ook in de coronaherstel middelen en 

investeringen voor startups en MKB opgetuigd en weggezet, zoals bijdragen 

aan regionale fondsen voor coronaherstel, matchen van COL-regeling 

(Corona Overbrugging Lening), ontwikkeling Pledge Fonds voor informeel 

kapitaal, Brabant Startup Fonds, MIT Zuid 2021, etc. waardoor het 

financieringslandschap steeds meer sluitend is. 

 

3. Is deze subsidieregeling geëvalueerd? Zo ja, wat zijn daarvan de 
uitkomsten? Zo nee, kunt u aangeven of de Provincie deze subsidieverlening 
als positief ervaren heeft? 
Antwoord:  

Zoals in vraag 2 al is beschreven waren de resultaten niet zoals verwacht en 

is op basis jaarlijkse voortgangsrapportages en –gesprekken met de 

kredietunies besloten om de subsidieverlening niet te continueren.  

 

 

 

 
 

Met vriendelijke groet, 

 

J.S. de Rooij 

 

Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet voorzien van een handtekening. 

 

 


