
 

 

Raadsvoorstel 
Datum vergadering : 31 maart 2020 

Registratienummer : 6446 

Voorstelnummer : 2020/035 

Portefeuillehouder : Govert van Bezooijen 

Bijlage(n) : 1 Verordening ‘Toekomstbestendig wonen Gelderland’ gemeente West 

Betuwe 

   2 Lijst met maatregelen behorende bij de Verordening  

       ‘Toekomstbestendig wonen Gelderland’ gemeente West Betuwe. 

   3 Brief van de Provincie met toelichting over de regeling  

       ‘Toekomstbestendig wonen Gelderland’.  

   4 Stroomschema (intern gebruik) met de leningsvormen. 

Onderwerp  : Verordening ‘Toekomstbestendig wonen Gelderland’ gemeente West    

    Betuwe 

   

 

Onderwerp 

Verordening ‘Toekomstbestendig wonen Gelderland’ gemeente West Betuwe 

 

Beslispunten 

1. De Verordening ‘Toekomstbestendig wonen Gelderland’ gemeente West Betuwe vast te stellen. 

Deze Verordening komt in de plaats van de Verordening Duurzaamheidslening gemeente West 

Betuwe. 

2. De Verordening ook van toepassing te laten zijn bij nieuwbouwwoningen. 

3. De voorgestelde lijst met maatregelen behorende bij de Verordening ‘Toekomstbestendig wonen 

Gelderland’ gemeente West Betuwe (bijlage 2) vast te stellen.  

4. Het college te machtigen de lijst met maatregelen indien nodig aan te passen. 

5. Het fonds ‘Toekomstbestendig wonen Gelderland’ gemeente West Betuwe te voeden met een 

bedrag van 1 miljoen euro (=50% cofinanciering).  

6. Geen leningen meer te verstrekken op basis van de vigerende gemeentelijke Verordening 

‘Duurzaamheidslening gemeente West Betuwe’ met uitzondering van de nog lopende aanvragen. 

Het nog beschikbare saldi  op de rekening courant van de duurzaamheidsleningen overhevelen 

naar de rekening courant van de ‘Toekomstbestendig wonen Gelderland’ gemeente West Betuwe. 

 

Inleiding 

De provincie Gelderland heeft in 2019 het initiatief genomen om samen met de Gelderse gemeenten 

en de Stichting stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn) een aantrekkelijke 

lening aan te bieden aan particuliere woningeigenaren die hun woning willen verduurzamen en 

toekomstbestendig willen maken. Ook asbestsanering van daken van gebouwen valt hieronder.  

 

De provincie heeft per 1 april 2019 een stimuleringsfonds bij SVn open gesteld, waaruit leningen 

kunnen worden verstrekt. De provincie stelt 50% van de lening beschikbaar, deelnemende gemeenten 



  

28 januari 2020  

Kenmerk   

Pagina 2 van 12  

 

 

stellen ook 50% beschikbaar. Gemeenten die mee willen doen zijn gebonden aan de modelverordening 

voor de regeling ‘Toekomstbestendig wonen Gelderland’ die de SVn beschikbaar stelt. Om mee te 

doen moet de gemeente middelen beschikbaar stellen voor cofinanciering. Daarnaast hebben wij als 

gemeente de keuze of de leningen ook ingezet kunnen worden voor nieuwbouwwoningen en de keuze 

voor de lijst met maatregelen.  

 

De provincie heeft besloten, naar aanleiding van een consultatie onder gemeenten, om in het 

Stimuleringsfonds (en in de model verordening) meerdere lening varianten op te nemen. Er zijn 

consumptieve en hypothecaire lening opties, waardoor steeds de vorm gekozen kan worden die het 

beste bij de situatie past. Het maximale bedrag dat geleend kan worden verschilt per variant van 

30.000 euro tot 50.000 euro. De lening heeft in alle gevallen een minimale hoogte van 2.500 euro en er 

geldt dat er minstens één energiebesparende maatregel getroffen moet worden.  

 

De modelverordening laat duidelijk zien dat het college de eerste schakel is in het verstrekken van 

deze leningen naar haar inwoners. De aanvraag komt bij de gemeente binnen en wordt getoetst aan de 

verordening. Na een positief besluit van het college volgt een kredietbeoordeling door SVn. Bij een 

positieve toets verstrekt de SVn een offerte voor geldlening. Bij het ingaan van de lening onttrekt SVn 

50% van het leenbedrag uit het fondsdeel van de provincie en 50% uit het fondsdeel van de gemeente. 

 

Besluitgeschiedenis 

 Vaststelling Verordening Duurzaamheidslening West Betuwe op 18 december 2018. 

 

Beoogd effect 

De drempel verlagen voor inwoners van West Betuwe om te investeren in energiebesparende 

maatregelen aan de woning of te investeren in de opwekking van duurzame energie. Tevens de 

huizenvoorraad West Betuwe levensloop bestendig te maken en het stimuleren van het saneren van 

asbest. 

 

Argumenten 

1.1 Door de provinciale modelverordening vast te stellen kan de gemeente West Betuwe   aanspraak 

maken op cofinanciering van de provincie Gelderland   

Wanneer gemeenten de provinciale modelverordening voor de regeling ‘Toekomstbestendig 

wonen Gelderland’ door de gemeenteraad laten vaststellen kunnen zij aanspraak maken op 

cofinanciering: de provincie zal 50% van iedere verstrekte lening voor haar rekening nemen. De 

andere 50% wordt beschikbaar gesteld vanuit het gemeentelijk fonds bij SVn. Dit betekent dat met 

hetzelfde geld 2 keer zoveel leningen verstrekt kunnen worden en dus meer inwoners van deze 

lening gebruik kunnen maken. 

  

1.2 De provinciale model verordening is breder dan de huidige verordening duurzaamheidslening. 

De model verordening van de provincie Gelderland zorgt ervoor dat er behalve 

duurzaamheidsmaatregelen, ook maatregelen getroffen kunnen worden om 

levensloopbestendigheid te vergroten en het saneren van asbest. Bij iedere maatregel is de 

aanvrager verplicht om minimaal één energiebesparende maatregel te nemen. De huidige 
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verordening kan overigens niet worden ingetrokken omdat er nog lopende leningen zijn. 

 

2.1 Door de leningen ook voor nieuwbouw van toepassing te laten zijn, wordt nog meer bijgedragen aan 

onze duurzaamheidsambities.  

     Voorgesteld wordt om de lening ook in te zetten voor nieuwbouw. Door deze mogelijkheid aan te 

bieden worden in een aantal gevallen initiatiefnemers geholpen om de ‘nul op de meter’ in de 

woning te kunnen realiseren, die zonder lening misschien niet gerealiseerd was. Daarnaast kan de 

lening ook worden ingezet om maatregelen te treffen om de nieuwbouw woning 

levensloopbestendig te maken.  

 

3.1 Voor de beoordeling van aanvragen is een lijst met maatregelen noodzakelijk. 

De lijst met maatregelen is opgedeeld in een drietal soorten te nemen maatregelen, namelijk op het 

gebied van duurzaamheid, levensloopbestendigheid en asbestsanering. 

Door vooraf te definiëren voor welke maatregelen een lening kan worden aangevraagd, is voor 

inwoners duidelijk wanneer zij gebruik kunnen maken van deze lening. Opgemerkt wordt dat om in 

aanmerking te komen voor een lening er minimaal één energiebesparende maatregel moet worden 

getroffen.  

 

4.1 Bij de uitvoering kunnen we tegen onverwachte zaken aanlopen.  

     Tijdens de uitvoering kunnen we tegen punten aanlopen, die wijzigingen of aanvullingen in de lijst    

      noodzakelijk maken. Wij stellen voor, op basis van artikel 5 van de Verordening   

      'toekomstbestendig wonen Gelderland’ gemeente West Betuwe, het college te machtigen tot het  

      aanvullen of wijzigen van de lijst met maatregelen. 

  

5.1 Voor deelname aan de regeling ‘Toekomstbestendig wonen Gelderland’ is er 1 miljoen euro aan 

budget nodig.  

De regeling betreft een cofinanciering, wat inhoud dat wij als gemeente 50% moeten bijdragen De 

andere 50% wordt door de provincie bijgedragen. Opgedane kennis met de duurzaamheidslening 

heeft ons geleerd dat er een grote vraag is naar financiering om maatregelen te treffen om een 

woning te verduurzamen. Met de huidige duurzaamheidslening is in 2019 ongeveer voor 1 miljoen 

aan leningen verstrekt. Gezien dit feit wordt voorgesteld een bedrag van 1 miljoen euro 

beschikbaar te stellen wat door de provincie wordt aangevuld tot 2 miljoen euro. Naar verwachting 

zorgt dit ervoor dat inwoners tot ongeveer 2022 gebruik kunnen maken van de regeling. 

 

    5.2 Saldi rekening courant (28 jan. 2020 bedrag van € 157.000,--) duurzaamheidslening over  

     te hevelen naar rekening courant ‘Toekomstbestendig wonen Gelderland’. 

     Omdat de duurzaamheidslening komt te vervallen willen we het restant van dit budget ook    

     inzetten voor deze nieuwe regeling. Bestaande en lopende leningen worden nog wel volgens de  

     huidige verordening afgehandeld. Na vaststelling van de verordening wordt er een verzoek bij  

     de SVn gedaan om het restant  budget ten behoeve van de duurzaamheidslening over te hevelen  

     naar de rekening courant ‘Toekomstbestendig wonen Gelderland’. Terugvloeiing en betaalde  

     rente afkomstig van de lopende duurzaamheidslening worden jaarlijks overgeboekt naar de  
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     rekening courant van de ‘toekomstbestendig wonen Gelderland’. 

 

    6.1 Twee leningen langs elkaar laten lopen zorgt voor extra administratieve las. 

     Omdat er een uitgebreide administratie ten grondslag ligt aan het uitlenen van gelden zou dit veel  

     administratieve inzet kosten. Daarnaast kunnen dezelfde maatregelen worden getroffen bij de  

     regeling 'Toekomstbestendig wonen Gelderland' als bij de duurzaamheidslening. Ook is het voor de 

     inwoners inzichtelijker als de keuze niet onnodig ingewikkeld wordt gemaakt. 

 

Kanttekeningen 

1.1 De model verordening kent geen ruimte voor lokale invulling.  

De provincie wil dat de Gelderse gemeenten de regeling uniform toepassen. Dit zorgt voor 

duidelijkheid richting de SVn en dit versoepelt de afhandeling van aanvragen. De enige punten 

waarop de gemeenten beleidsvrijheid hebben is de keuze of de leningen ook ingezet kunnen 

worden voor nieuwbouwwoningen en de keuze voor de lijst met maatregelen. 

 

2.1 Budget is mogelijk eerder op, door nieuwbouw niet uit te zonderen voor deze regeling. 

Door nieuwbouw niet uit te zonderen is er een grotere groep inwoners die in aanmerking komt 

voor deze lening. Dit kan er in resulteren dat het budget snel op is. Uiteindelijk dragen alle 

leningen wel bij aan onze duurzaamheidsambities. 

 

5.1 Het budget van de provincie is beperkt.  

      De provincie stelt een budget van 10 miljoen euro ter beschikking voor alle gemeenten   

      die deel nemen aan deze regeling. Het is niet bekend hoeveel gemeenten er gaan  

      deelnemen aan de regeling. De meeste gemeenten moeten nog starten met alle  

      voorbereidingen voor de invoering van deze lening. 10 miljoen euro lijkt veel maar de      

      verwachting is dat dit budget toch snel op raakt. De provincie heeft overigens voor de komende    

      jaren wel vele miljoenen klaar staan voor het thema duurzaamheid en deze regeling. Het is de  

      bedoeling dat wanneer de 10 miljoen euro op is, er tijdig geld naar voren wordt gehaald. Indien    

      dit niet gebeurd zullen de inwoners gebruik kunnen maken van alleen het geld dat door de raad  

      beschikbaar wordt gesteld. 

 

5.2 Risico dat niet al het geleende geld wordt terug betaald.   

Door het verstrekken van leningen loopt de gemeente een beperkt financieel risico. Wanneer een 

lening niet wordt afbetaald kan het zijn dat deze kosten voor rekening van de gemeente komen. In 

het kader van dit risico toetst de SVn de aanvragen bij de BKR. Daarnaast bedraagt het maximaal te 

lenen bedrag € 50.000,-.  

 

Financiën 

SVn sluit met de gemeenten en de provincie ieder een rekeningcourant af . Per lening onttrekt de SVn 

50 % uit de rekening courant van de gemeente en 50 % uit de rekening courant van de provincie. Rente 

en aflossing vloeien maandelijks evenredig terug. Deze worden revolverend ingezet. SVn berekent 

verder beheerskosten van 0,5 % over de verstrekte leningen. Deze beheerkosten komen te lasten van 

de rekening courant. Dit is marktconform en wordt betaald uit de middelen die provincie en gemeente 
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beschikbaar stellen.  

 

Er zijn consumptieve en hypothecaire leningsopties waardoor steeds de vorm gekozen kan worden die 

het beste bij de situatie past. Bij het afsluiten van een consumptieve lening wordt gekeken of de 

maandlasten betaald kunnen worden vanuit het besteedbare inkomen. Bij de hypothecaire lening dient 

de aanvrager voldoende onderpand te hebben, oftewel ‘zijn vermogen in de stenen hebben’. 

 

Uitvoering/Planning 

Na vaststelling door de raad moet de Verordening ‘Toekomstbestendig wonen Gelderland’ gemeente 

West Betuwe worden bekend gemaakt in het elektronische Gemeenteblad en zal er budget 

beschikbaar gesteld worden aan de SVn. De Verordening ‘toekomstbestendig wonen Gelderland’ 

gemeente West Betuwe treedt dan in werking twee weken na de datum van bekendmaking. Zodra de 

Verordening ‘Toekomstbestendig wonen Gelderland’ West Betuwe in werking getreden is kan de 

gemeente leningen toekennen. 

 

Evaluatie 

Jaarlijks kijken we of het beschikbare budget toereikend is. Indien bijstelling van het budget nodig is 

informeren wij de raad tijdig. 

 

Communicatie 

De nieuwe regeling ‘toekomstbestendig wonen Gelderland’ zal de huidige duurzaamheidslening van de 

gemeente West Betuwe vervangen. Het is van belang om te communiceren over deze wijziging. Het 

draagt bij aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente. Voor wat betreft de publicatie van 

de verordening is de officiële bekendmakingsprocedure van toepassing. De gemeente zet de 

gebruikelijke communicatiemiddelen in om over de wijziging te communiceren. Het gaat dan om de 

gemeenterubriek, social media en het updaten van de informatie op de website. Ook worden partners, 

zoals De Knop en Het Nieuwe Wonen Rivierenland op de hoogte gebracht van de wijziging. Tevens 

wordt na besluitvorming een persbericht verstuurd over de nieuwe regeling.  

 

Tabel risicoparagraaf 

 

Risico omschrijving Soort risico  Kans  Effect  Beheersingsmaatregel 

In gebreke blijven van 

betaling 

Uitblijven 

terugvloeiing 

beperkt Vertraging 

terugvloeiing 

SVn o.a. controle 

betalingen, krediettoets 

vooraf 

Budget provincie 

wordt niet aangevuld 

Leningen 

komen 100% 

voor rekening 

gemeente tot 

een maximaal 

bedrag van 1 

miljoen euro, 

waardoor er 

beperkt Door de raad 

beschikbaar 

gestelde 

budget kan 

sneller op zijn  

Geen invloed op 
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minder 

aanvragen 

kunnen 

worden 

gehonoreerd 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe 

De secretaris,    de burgemeester, 

Karen Coesmans   Servaas Stoop 
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Raadsbesluit 
 

De raad van de gemeente West Betuwe; 

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 18 februari 2020, 

 

besluit: 

 

1. de Verordening ‘Toekomstbestendig wonen Gelderland’ gemeente West Betuwe vast te stellen. 

Deze Verordening komt in de plaats van de Verordening Duurzaamheidslening gemeente West 

Betuwe; 

2. de Verordening ook van toepassing te laten zijn bij nieuwbouwwoningen; 

3. de voorgestelde lijst met maatregelen behorende bij de Verordening ‘Toekomstbestendig wonen 

Gelderland’ gemeente West Betuwe (bijlage 2) vast te stellen; 

4. het college te machtigen de lijst met maatregelen indien nodig aan te passen; 

5. het fonds ‘Toekomstbestendig wonen Gelderland’ gemeente West Betuwe te voeden met een 

bedrag van 1 miljoen euro (=50% cofinanciering);  

6. geen leningen meer te verstrekken op basis van de vigerende gemeentelijke Verordening 

‘Duurzaamheidslening gemeente West Betuwe’ met uitzondering van de nog lopende aanvragen. 

Het nog beschikbare saldi  op de rekening courant van de duurzaamheidsleningen overhevelen 

naar de rekening courant van de ‘Toekomstbestendig wonen Gelderland’ gemeente West Betuwe 

 

Verordening ‘Toekomstbestendig wonen Gelderland’ gemeente West Betuwe 

 

Artikel 1 Begrippen  

Deze Verordening verstaat onder:  

a) Aanvrager: een natuurlijk persoon zoals omschreven in artikel 2 lid 1;2 en 3, die een      

    aanvraag doet voor een ‘Toekomstbestendig Wonen lening’, ‘Toekomstbestendig Wonen  

    Verzilverlening’ of de ‘Toekomstbestendig Wonen Maatwerklening’;  

b) Aanvraag: het door aanvrager ingediende verzoek om een ‘Toekomstbestendig Wonen  

    lening’, ‘Toekomstbestendig Wonen Verzilverlening’ of de ‘Toekomstbestendig Wonen  

    Maatwerklening’; 

c) College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe. 

d) ‘Toekomstbestendig Wonen Lening’: een Stimuleringslening die consumptief of  

    hypothecair wordt verstrekt ten behoeve van de financiering van de door het college   

    aanvaarde werkelijke kosten van de verbeteringsmaatregelen;  

e) ‘Toekomstbestendig Wonen Verzilverlening’: een Verzilverlening ten behoeve van de  

    financiering van de door het college aanvaarde werkelijke kosten van de maatregelen.  

f) ‘Toekomstbestendig Wonen Maatwerklening’: deze Maatwerklening is beschikbaar voor  

    investeringen ten behoeve van de energietransitie, asbestsanering en/of  

    funderingsherstel. De Maatwerking lening is een hypothecaire lening, bedoeld voor  

    aanvragers die op grond van hun inkomen niet in aanmerking komen voor een lening  

    zoals beschreven in lid d;  
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g) Maatregelen: maatregelen die het college toestaat en kunnen worden gefinancierd met de  

    ‘Toekomstbestendig Wonen Lening’, de ‘Toekomstbestendig Wonen Verzilverlening’ of de  

    ‘Toekomstbestendig Wonen Maatwerklening’;  

h) Werkelijke kosten: de totale kosten van materialen en werkzaamheden of de kosten van  

     de investering, voor zover noodzakelijk voor het treffen van maatregelen;  

i) SVn: stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten, statutair  

    gevestigd te Hoevelaken en kantoorhoudende te Amersfoort, financiële dienstverlener,  

    geregistreerd onder AFM–vergunning nummer 12013647.  

 

Artikel 2 Toepassingsbereik  

Deze verordening is uitsluitend van toepassing op lening aanvragen, waarvan:  

1. de aanvrager van een ‘Toekomstbestendig Wonen Lening’ consumptief een eigenaar- 

    bewoner is van de gemeente West Betuwe Bij twee of meer eigenaren gelden deze  

    gezamenlijk als aanvrager. Eén van beide aanvragers is jonger dan 76 jaar. De peildatum  

    hiervoor is de datum waarop de aanvraag bij SVn binnenkomt.  

2. de aanvrager van een ‘Toekomstbestendig Wonen Lening’ hypothecair een eigenaar- 

    bewoner is van de gemeente West Betuwe Bij twee of meer eigenaren gelden deze  

    gezamenlijk als aanvrager.  

3. de aanvrager van een ‘Toekomstbestendig Wonen Verzilverlening’ een eigenaar-bewoner  

    is van de gemeente West Betuwe De minimale leeftijd is 10 jaar voor de wettelijke AOW- 

    leeftijd (58+) en kent geen maximum leeftijd. Indien er twee aanvragers zijn geldt dit voor  

    beiden.  

4. de aanvrager van een ‘Toekomstbestendig Wonen Maatwerklening’ een eigenaar-bewoner  

    is van de gemeente West Betuwe die niet in aanmerking komt voor een van de andere  

    lening vormen uit deze regeling. Dit blijkt uit afwijzingen hiertoe bij SVn. Bij twee of meer  

    eigenaren gelden deze gezamenlijk als aanvrager.  

5. Voor het treffen van maatregelen in bestaande bouw, nieuwbouw en aanhorigheden  

    (zoals schuren).  

 

Artikel 3 Kenmerken  

 A. 1. De ‘Toekomstbestendig Wonen lening’ die consumptief wordt verstrekt:  

 - Bedraagt minimaal € 2.500,- en maximaal € 30.000,-  

 - Heeft een looptijd van maximaal 10 jaar voor bedragen tot en met € 15.000,- en  

            maximaal 15 jaar voor bedragen vanaf € 15.001,-  

 - Heeft een rentepercentage van 1,6%  

 - Wordt verstrekt vanuit een bouwdepot  

 - De ‘Toekomstbestendig Wonen Lening’ die consumptief wordt verstrekt is een     

            annuïtaire lening en is in overeenstemming met de productspecificaties en  

            uitvoeringsregels van de Stimuleringslening van SVn.  

 

 A. 2. De ‘Toekomstbestendig Wonen lening’ die consumptief wordt verstrekt voor  

             maatregelen t.b.v. NOM, aardgasvrij en asbest:  

 - Bedraagt minimaal € 2.500,- en maximaal € 50.000,-  
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 - Heeft een looptijd van maximaal 10 jaar voor bedragen tot en met € 15.000,- en  

            maximaal 15 jaar voor bedragen vanaf € 15.001,-  

 - Heeft een rentepercentage van 1,6%  

 - Wordt verstrekt vanuit een bouwdepot.  

 - De ‘Toekomstbestendig Wonen Lening’ die consumptief wordt verstrekt is een  

            annuïtaire lening en is in overeenstemming met de productspecificaties en  

            uitvoeringsregels van de Stimuleringslening van SVn.  

 

 B. De ‘Toekomstbestendig Wonen Lening’ die hypothecair wordt verstrekt:  

 - Bedraagt minimaal € 2.500,- en maximaal € 50.000,-  

 - Heeft een looptijd van maximaal 10 jaar voor bedragen tot en met € 25.000,- en  

           maximaal 20 jaar voor bedragen vanaf € 25.001,-  

 - Heeft een rentepercentage van 1,6% bij een looptijd van 10 jaar en 1,8% bij een  

            looptijd van 20 jaar  

 - Wordt verstrekt vanuit een bouwdepot  

 - De ‘Toekomstbestendig Wonen Lening’ die hypothecair wordt verstrekt is een  

            annuïtaire lening en is in overeenstemming met de productspecificaties en  

            uitvoeringsregels van de Stimuleringslening van SVn.  

 

          C. De ‘Toekomstbestendig Wonen Verzilverlening’:  

 - Wordt hypothecair verstrekt  

 - Bedraagt minimaal € 2.500,- en maximaal € 50.000,-  

 - Heeft een rentepercentage van 1,7%  

 - Wordt verstrekt van uit een bouwdepot  

 - De ‘Toekomstbestendig Wonen Verzilverlening’ kent geen rente en  

           aflossingsverplichting gedurende de looptijd. De hoofdsom met samengestelde rente  

           is opeisbaar bij verkoop. De ‘Toekomstbestendig Wonen Verzilverlening’ is in  

           overeenstemming met de productspecificaties en uitvoeringsregels van de  

           Verzilverlening van SVn.  

 

         D. De ‘Toekomstbestendig Wonen Maatwerklening’:  

 - Wordt hypothecair verstrekt  

 - Bedraagt minimaal € 2.500,- en maximaal € 50.000,-  

 - De looptijd is maximaal 30 jaar  

 - De rente is 1,7%  

 - Wordt verstrekt vanuit een bouwdepot  

 - De ‘Toekomstbestendig Wonen Maatwerklening’ is een annuïtaire lening en is in  

            overeenstemming met de productspecificaties en uitvoeringsregels van de  

            Maatwerklening van SVn. 
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Artikel 4 Wijzigingen  

De rentepercentages genoemd in deze verordening kunnen wijzigen wanneer de renteontwikkeling op 

de geldmarkt en/of de rentetarieven van SVn daar aanleiding toe geven. De productspecificaties en 

uitvoeringregels van SVn zijn leidend.  

 

Artikel 5 Maatregelen  

1. Te realiseren maatregelen die bijdragen aan het meer toekomstbestendig maken van de (te 

bouwen) woning met aanhorigheden en betrekking hebben op het verduurzamen en het 

levensloopbestendig maken van de (te bouwen) woning met aanhorigheden, asbestsanering, en/of 

sloop van opstallen in combinatie met energiemaatregelen. De investeringen dienen te allen tijde 

gecombineerd te worden met minimaal één energiemaatregel. 

2. Het college kan de in het eerste lid vermelde beleidsdoelen nader specificeren en wijzigen. 

 

Artikel 6 Budget  

1. De ‘Toekomstbestendig Wonen Lening’, de ‘Toekomstbestendig Wonen Verzilverlening’  

    en de ‘Toekomstbestendig Wonen Maatwerklening’ zijn alleen beschikbaar voor zover het  

    vastgestelde budget hiervoor toereikend is.  

2. Indien het vastgestelde budget niet meer toereikend is, worden de aanvragen door het  

    college afgewezen.  

 

Artikel 7 Bevoegdheid college  

Het college toetst de aanvraag aan artikel 2, 3, 4 en 5 en is bevoegd om, met inachtneming van het 

bepaalde in deze verordening, de aanvrager naar SVn te verwijzen voor het aanvragen van een 

‘Toekomstbestendig Wonen Lening’, een ‘Toekomstbestendig Wonen Verzilverlening’ of een 

‘Toekomstbestendig Wonen Maatwerklening’.  

 

Artikel 8 Procedure aanvraag en toewijzing  

1. Een aanvraag voor een ‘Toekomstbestendig Wonen Lening’ en/of  

    ‘Toekomstbestendig Wonen Verzilverlening’ of de ‘Toekomstbestendig Wonen  

     Maatwerklening’ wordt bij het college ingediend op een door de gemeente  

     beschikbaar gesteld formulier of digitaal via een door de gemeente aangewezen  

     website/portal en gaat onder opgave van:  

             a. De te treffen maatregelen.  

   b. Een financiële onderbouwing van de te treffen maatregelen, bijvoorbeeld offertes.  

   c. Een planning van de uitvoering van de werkzaamheden.  

2. Het college bevestigt de ontvangst van de aanvraag binnen twee weken. Het college                

    handelt aanvragen in volgorde van binnenkomst af.  

3. Het college neemt binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag, dan wel na het  

    compleet worden daarvan, een beslissing en deelt die door middel van een  

    toewijzings- of afwijzingsbesluit mee aan de aanvrager.  

4. Uit overschrijding van de in het derde lid bedoelde termijn kan de aanvrager niet  

    afleiden dat zijn aanvraag is of wordt gehonoreerd.  
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5. De in lid 3 bedoelde beslissing is een besluit in de zin van artikel 1:3 van de  

    Algemene wet bestuursrecht, waartegen bezwaar en beroep kan worden ingesteld  

    door belanghebbenden.  

 

Artikel 9 Afwijzen aanvraag/intrekken toewijzing  

Het college wijst een aanvraag af of trekt een toewijzingsbesluit voor het aanvragen van een 

‘Toekomstbestendig Wonen Lening’ en/of ‘Toekomstbestendig Wonen Verzilverlening’ of de 

‘Toekomstbestendig Wonen Maatwerklening’ bij SVn in, indien:  

 a. het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren;  

 b. de werkelijke kosten naar zijn oordeel niet in redelijke verhouding staan tot het te  

                verkrijgen resultaat; 

            c. er niet is voldaan aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften  

                en/of bepalingen;  

 d. de werkelijke kosten minder bedragen dan € 2.500,-;  

 e. de ‘Toekomstbestendig Wonen Lening’, en/of de ‘Toekomstbestendig Wonen  

                 Verzilverlening’ of de ‘Toekomstbestendig Wonen Maatwerklening’ is toegekend        

                 of vastgesteld op grond van onjuiste gegevens;  

 f. De werkzaamheden die gepaard gaan met de investering waarvoor de lening wordt  

            aangevraagd al zijn begonnen of al zijn gerealiseerd.  

 

Artikel 10 Financiële toets, verstrekken en beheer ‘Toekomstbestendig Wonen’ door SVn  

1. De toewijzing door het college betreft een reservering voor een Toekomstbestendig  

    Wonen Lening’, ‘Toekomstbestendig Wonen Verzilverlening’ of de ‘Toekomstbestendig  

    Wonen Maatwerklening’ uit het provinciale en/of het gemeentelijke budget. De toewijzing  

    voor het aanvragen van een ‘Toekomstbestendig Wonen lening’, ‘Toekomstbestendig  

    Wonen Verzilverlening’ of ‘Toekomstbestendig Wonen Maatwerklening’ vormt het  

    startpunt voor een autonome financiële toetsing door SVn.  

2. De verordening is in overeenstemming met de productspecificaties Stimuleringslening van  

    SVn, productspecificaties Verzilverlening van SVn of de productspecificaties van de  

    Maatwerklening van SVn en de deelnemingsovereenkomst die is gesloten tussen de  

    gemeente en SVn.  

3. SVn stelt de definitieve hoogte van de ‘Toekomstbestendig Wonen Lening’,  

    ‘Toekomstbestendig Wonen Verzilverlening’ of de ‘Toekomstbestendig Wonen  

    Maatwerklening’ vast en bij een positieve financiële toets brengt SVn een offerte uit. Bij  

    een negatieve financiële toets wijst SVn de lening af en brengt de aanvrager en gemeente  

    hiervan op de hoogte.  

4. SVn verstrekt en beheert een geoffreerde ‘Toekomstbestendig Wonen Lening’, de  

    ‘Toekomstbestendig Wonen Verzilverlening’ en de ‘Toekomstbestendig Wonen  

    Maatwerklening’. Indien de aanvrager het niet eens is met de financiële toets van SVn,  

    kan er een klachtenprocedure worden gestart bij SVn, en vervolgens eventueel bij het  

    KifiD, of zich wenden tot de bevoegde burgerlijk rechter.  
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Artikel 11 Nadere regels  

Het college kan voor de uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen.  

 

Artikel 12 Hardheidclausule  

Indien vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van deze verordening naar het 

oordeel van het college zou leiden tot een onredelijke beslissing, kan het college gemotiveerd afwijken 

van het bepaalde in deze verordening.  

 

Artikel 13 Inwerkingtreding  

Deze verordening treedt in werking twee weken na de datum van bekendmaking.  

 

Artikel 14 Citeertitel  

Deze verordening wordt aangehaald als verordening ‘Toekomstbestendig Wonen Gelderland’, 

gemeente West Betuwe. 

 

  

Aldus besloten in de openbare vergadering 

van 31 maart 2020, nummer 2020/035, 

 

de griffier,                                  de voorzitter, 

 

 

 


