Kaders investeringsfonds voor duurzame maatregelen
gemeente Rheden
§ 1 Reikwijdte en toepassing
1. Deze kaders zijn van toepassing op aanvragen om een stimuleringslening voor het treffen van
duurzame maatregelen;
2. Een duurzame maatregel is een maatregel die bijdraagt aan het realiseren van de doelstellingen uit het
Rhedense klimaat- en energiebeleid ‘Rheden op weg naar CO2-neutraliteit’ ofwel een maatregel die
leidt tot energiebesparing en/of productie van duurzame energie. Het mag daarbij gaan om bestaande
techniek als innovatieve maatregelen;
3. Een stimuleringslening kan uitsluitend worden verstrekt aan een rechtspersoon in de vorm van een
vereniging of een stichting, zonder winstoogmerk, met een maatschappelijk belang, alsmede aan een
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onderwijsinstelling voor primair-, voortgezet- en beroepsonderwijs ;
4. Een stimuleringslening kan uitsluitend worden verstrekt voor duurzame maatregel(en) die worden
gerealiseerd binnen de gemeente Rheden;
5. Er is € 500.000 beschikbaar voor het toekennen van stimuleringsleningen middels het
investeringsfonds.

§ 2 Bevoegdheid
1. Het college van burgemeester en wethouders, hierna te noemen het college, is bevoegd tot het
toekennen van stimuleringsleningen als bedoeld in deze kaders.

§ 3 Indienen aanvraag
1. Een aanvraag om een stimuleringslening wordt schriftelijk bij het college ingediend op een door hen
beschikbaar gesteld formulier;
2. Een aanvraag gaat in ieder geval vergezeld van:
a) een opgave van de te treffen duurzame maatregelen en een indicatie van de te verwachten
energiebesparing en/of productie van duurzame energie;
b) een planning van de uitvoering van de werkzaamheden;
c) een investeringsbegroting, zijnde de werkelijke kosten van de maatregelen (materialen en
werkzaamheden) met een financiele onderbouwing (op basis van offertes) alsmede een
financieringsplan;
d) de voor SVn benodigde stukken behorende bij het aanvraagformulier.

§ 4 Afhandelen aanvraag
1. Het college handelt aanvragen in volgorde van binnenkomst af;
2. Indien de aanvraag onvolledig is dan wel onvoldoende duidelijk is om in behandeling te kunnen nemen
doet het college daarvan binnen vier weken na ontvangst schriftelijk mededeling aan de aanvrager;
3. De aanvrager dient binnen de in de mededeling aangeven termijn zijn aanvraag aan te vullen met de
nog ontbrekende gegevens of deze gegevens desgevraagd te verduidelijken. Indien de gevraagde
gegevens niet binnen deze termijn zijn verstrekt, neemt het college de aanvraag niet in behandeling.
Van het niet in behandeling nemen van de aanvraag ontvangt de aanvrager schriftelijk bericht;
4. Het college neemt binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag dan wel na het compleet worden
van de aanvraag een beslissing;
5. Uit overschrijding van de in het vierde lid bedoelde termijn kan de aanvrager niet afleiden dat zijn
aanvraag is of wordt gehonoreerd.
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Bij het opstellen van deze kaders heeft de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten
(SVn) als adviesinstantie en als beheerder van het investeringsfonds aangegeven onvoldoende geëquipeerd te zijn
om aanvragen ten behoeve van onderwijsinstellingen te toetsen op de kredietwaardigheid van de instelling. Leningen
aan de onderwijsinstellingen worden dan ook niet eerder verstrekt dan dat SVn heeft aangegeven deze aanvragen op
de kredietwaardigheid van de onderwijsinstelling te kunnen beoordelen.

§ 5 Afwijzen aanvraag
Het college wijst een aanvraag geheel of gedeeltelijk af indien:
1. het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren;
2. de werkelijke kosten naar zijn oordeel niet in redelijke verhouding staan tot het te verkrijgen resultaat;
3. de werkelijke kosten, inclusief BTW, minder bedragen dan € 10.000;
4. de aanvraag bij hem wordt ingediend ná het treffen van de duurzame maatregelen;
5. er sprake is van duurzame maatregelen waarvoor de mogelijkheid of het recht bestaat op het
verkrijgen van subsidie(-s) in het kader van rijks-, provinciaal- of gemeentelijke regelingen.

§ 6 Voordracht en toekenning
1. Het college besluit een aanvraag voor te leggen om advies bij de Stichting Stimuleringsfonds
Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten te Hoevelaken, hierna te noemen SVn, indien uit de
aanvraag blijkt dat met het treffen van de duurzame maatregel(en) aantoonbaar wordt bijgedragen aan
de doelstellingen uit het klimaat- en energiebeleid ‘Rheden op weg naar CO2-neutraliteit’;
2. SVn voert een krediettoets uit en brengt een advies uit aan het college;
3. Het college neemt een besluit op de aanvraag waarbij het advies van SVn als onderdeel wordt
meegenomen in de totale afweging;
4. Indien de stimuleringslening wordt toegekend door het college wordt aan SVn de opdracht gegeven de
lening te vertrekken en te beheren.

§ 7 Voorwaarden SVn
1. Op de stimuleringslening(en) van de gemeente verstrekt via SVn zijn van toepassing; de SVn
documenten ‘Algemene bepalingen voor geldleningen’ en de ‘Productspecificatie (gemeentelijke)
Stimuleringslening’, zoals deze documenten aanwezig zijn in de SVn Informatiemap, die deel uitmaakt
van de deelnemingsovereenkomst tussen gemeente Rheden en SVn.

§ 8 Kenmerken van de stimuleringslening
1. De hoofdsom van de door het college toegekende stimuleringslening is in beginsel gelijk aan het
bedrag van de door het college aanvaarde werkelijke kosten;
2. In afwijking van het eerste lid bedraagt de hoofdsom van de stimuleringslening niet minder dan
€ 10.000 en niet meer dan € 50.000 (inclusief BTW);
3. De looptijd bedraagt maximaal 15 jaar (annuïteit);
4. De stimuleringslening moet worden terugbetaald in overeenstemming met de hiervoor genoemde
Productspecificaties Gemeentelijke Stimuleringslening (annuïteit);
5. Het rentepercentage is 3 % lager dan het op moment van toewijzing door SVn 15-jaars rentetarief, met
een minimum van 1,0 %;
6. De rente staat gedurende de gehele looptijd van de stimuleringslening vast;
7. Vervroegde aflossing van de stimuleringslening is te allen tijde boetevrij toegestaan;
8. Bij het verstrekken van een stimuleringslening kan het college nadere hypothecaire- en/of andere
zekerheden verlangen;
9. Een stimuleringslening komt via een bouwkrediet van SVn tot uitbetaling op basis van facturen van
door derden uitgevoerde werkzaamheden, dan wel facturen van de aanschaf van zelf uitgevoerde
maatregelen.

§ 9 Nadere regels en hardheidsclausule
1. Het college kan nadere regels vaststellen;
2. Indien vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van deze regeling naar het oordeel
van het college zou leiden tot een onredelijke beslissing, kan het college afwijken van het bepaalde in
deze kaders.
Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van de Gemeente Rheden van 23 april 2013.

