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Onderwerp
Verordening stimuleringsregeling "kwaliteitsimpuls bestaande particuliere woningvoorraad gemeente
Steenbergen".

Steenbergen; 20 maart 2018

Aan de raad,
1. Inleiding

In de op 19 maart 2015 door uw raad vastgestelde Woonvisie staan o.a. de volgende
beleidsuitgangspunten opgenomen.
1. Er zal aandacht moeten zijn voor het te vensloopbestendig en energiezuinig of energieneutraai
maken van bestaande woningen.
2. Deze aandacht zal niet bestaan uit nieuwe regelgeving maar uit het bij elkaar brengen van
partijen en actievere voorlichting naar de burgers en commerciële bedrijven over de voordelen
van levensloop en energiezuinig of energieneutraai verbouwen.
3. Banken maar ook private investeerders zullen worden gestimuleerd en betrokken worden bij
concrete projecten omdat zij een belangrijke rol kunnen spelen bij de financiering van
verbouwingen om woningen levensloopbestendig te maken.
4.

Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten is bezig met het ontwikkelen
van een product om een goedkope leningsvorm te bedenken vanuit de gemeente(n) waardoor het
levensloopbestendig maken van woningen wordt bevorderd. Mocht een dergelijke leningsvorm
daadwerkelijk worden ontwikkeld dan zal dit positief worden benaderd.

Het voorgaande opgenomen in de woonvisie is de basis waarop dit voorstel tot de vaststelling van de
Verordening Stimuleringslening”Kwaliteitsimpuls bestaande particuliere woningvoorraad gemeente
Steenbergen” is gebaseerd. In de verordening wordt voorgesteld om de bestaande duurzaamheidslening
en het nieuw ontwikkelde product van de Svn (Stimuleringsfonds volkshuisvesting Nederlandse
gemeenten) de blijverslening voor het levensloopbestendig en/of levensloopgeschikt maken van
woningen bij elkaar te voegen en hier ook nog aan toe te voegen investeringen aan de bestaande woning
voor het treffen van veiligheidsmaatregelen.
Het basisidee achter deze samenvoeging is dat een particulier die wil gaan verbouwen niet meerdere
leningen hoeft aan te vragen voor dezelfde verbouwing. In de gemeente Moerdijk is deze verordening
begin 2017 vastgesteld en wordt er al met succes mee gewerkt. De verordening vastgesteld in de
gemeente Moerdijk heeft als voorbeeld gediend om tot dit voorstel te komen.

2. Achtergrond

Het is belangrijk dat mensen kunnen wonen in een passende woonruimte en in een prettige en veilige
woonomgeving. Daarbij zal men zolang mogelijk willen blijven wonen in de huidige woning, ook als men
straks ouder is. Hiervoor hebben wij samen met SVn een stimuleringsregeling ontworpen. Deze
Stimuleringslening maakt het voor particuliere eigenaar-bewoners mogelijk om tegen aantrekkelijke
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voorwaarden, waaronder een lage rente , geld te lenen voor het treffen van maatregelen in en aan de
eigen woning op het gebied van levensloopbestendigheid, duurzaamheid en/of veiligheid. Aanvragers
kunnen minimaal C 2500,- en maximaal 6 35.000,- lenen. De regeling moet worden gezien als
keuzemodel, zodat de particuliere eigenaar-bewoners een keuze kan maken welke maatregelen hij/zij
wenst te treffen om de kwaliteit van de woning te verbeteren. De lening kan zowel in hypothecaire vorm
als op basis van een onderhandse lening (consumptief krediet) worden verstrekt. De keuze van de
kredietvorm is maatwerk en hangt af van de omvang van de lening maar ook van bijvoorbeeld de leeftijd
van de eigenaar-bewoner.
Het kan betekenen dat woningen verbouwd moeten worden als de levensomstandigheden veranderen
(bijvoorbeeld door ouderdom, ziekte, handicap). Daarnaast kan gekozen worden voor verduurzaming in
de vorm van energiebesparende maatregelen om zo meer wooncomfort te creëren, de milieubelasting te
verminderen, maar ook om zo de structurele woonlasten te verminderen, een ander kwaliteitsaspect is
veiligheid, waarbij u moet denken aan bijvoorbeeld inbraakveiligheid en brandveiligheid,
Om dit te bereiken moeten er stappen gezet worden binnen de bestaande woningvoorraad. De gemeente
is hiervoor in grote mate afhankelijk van de woningeigenaren. Gekozen is voor het invoeren van een
stimuleringslening die integraal bijdraagt aan de ambities op het gebied van
levensloopbestendigheid/geschiktheid, duurzaamheid en veiligheid.
3. Ovenwegingen

De bestaande woningvoorraad, kan zeker waar het betreft de al wat oudere woningen worden
opgewaardeerd. Dit is van belang in het kader van de te behalen duurzaamheidsdoelstellingen maar ook
voor het levensloopbestendig/geschikt maken van woningen en voor veiligheid. Dit is de reden waarom
wordt voorgesteld om tot een goedkope leningsvorm over te gaan voor eigenaar bewoners om zodoende
de kwaliteit van de bestaande woningvoorraad te verhogen..
Omdat het wenselijk is om woningverbeteringen integraal aan te pakken wordt voorgesteld om tot één
stimuleringsregeling te komen voor het verbouwen van particuliere woningen. Dit houdt onder andere in
dat de bestaande Verordening Duurzaamheidsleningen gemeente Steenbergen, vastgestel door uw raad
op 20 juni 2013 dient te worden ingetrokken. Duurzaamheidsinvesteringen aan de woningen maken nu
immers onderdeel uit van de nieuwe leningvorm.
De stimuleringsregeling geldt alleen voor eigenaar-bewoners en niet voor huurders of verhuurders. De
reden hiervoor is dat woningcorporaties en particuliere verhuurders een eigen verantwoordelijkheid
hebben voor de kwaliteit van hun bestaande woningbezit en voor hun huurders. De gemeente heeft
daarnaast met de woningcorporaties prestatieafspraken met betrekking tot de kwaliteit van de
huurwoningvoorraad
4. Middelen

Er is sprake van een leningsvorm met een revolverend karakter. Hierbij vloeien de middelen terug in het
fonds waardoor deze steeds opnieuw kunnen worden ingezet voor het uitzetten van leningen ten behoeve
van het treffen van maatregelen in of aan de bestaande particuliere woningen. Er is niet gekozen voor
een subsidieregeling, omdat dit als nadeel heeft dat de middelen slechts eenmaal kunnen worden
ingezet.
Om niet steeds bij u terug te komen om budget te vragen voor het verstrekken van de
stimuleringsleningen is het wenselijk dat er een behoorlijk bedrag beschikbaar wordt gesteld. Ons
voorstel is om uit te gaan van een bedrag van 0 1.000.000,-, dat naar behoefte beschikbaar zal worden
gesteld.
De gemeente betaalt jaarlijks een beheersvergoeding aan het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting
Nederlandse gemeenten van 0,5o7o op jaarbasis over het uitstaande saldo van de leningen. Deze kosten
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kunnen dus uitgaande van het bedrag van C 1.000.000,- maximaal oplopen tot C 5.000,-. Ze worden
jaarlijks ten laste gebracht van de gemeente,maar worden gecompenseerd door de hogere rentebaten
over de verstrekte leningen.
Het beschikbaar stellen van deze middelen in de vorm van een kapitaalverstrekking is vergelijkbaar met
de verstrekking van een aflossingsvrije, langlopende geldlening en zal op de balans worden opgenomen
onder de financiële vaste activa. Hiertegenover staat een afname van de liquide middelen tot maximaal
C 1.000.000,-.
Op 1 juli 2012 is de Wet Markt en Overheid (onderdeel van de Mededingingswet) van kracht geworden.
Deze wet geeft een aantal spelregels, die overheidsinstanties zoals gemeenten in acht moeten nemen als
zij economische activiteiten uitvoeren. Belangrijkste doelstelling van de wet is dat indien de gemeente
zich op de markt begeeft, dit op een eerlijke manier gebeurt zonder dat daarbij marktpartijen worden
benadeeld. De wet maakt het mogelijk om af te wijken van de gedragsregels, maar dan dient dit wel te
gebeuren op basis van een raadsbesluit, waarin is bepaald dat deze activiteiten plaatsvinden in het
algemeen belang. Het aanbieden van een lening is een economische activiteit Het verbeteren van de
kwaliteit van de bestaande particuliere woningvoorraad door middel van de stimuleringslening is een
activiteit in het algemeen belang. Door deze aan te wijzen als uitzondering op de Wet Markt en Overheid
is het mogelijk de rentepercentages laag te houden. Een apart raadsvoorstel en besluit over de aan te
wijzen activiteiten op basis van de Wet Markt en Overheid wordt door u in dezelfde raadsvergadering
vastgesteld.
De bestaande verordening duurzaamheidslening wordt ingetrokken. De bestedingruimte van C 24.264,35
die nog aanwezig is voor het verstrekken van duurzaamheidsleningen zal onderdeel gaan uitmaken van
het totaal beschikbare te stellen bedrag van 6 1.000.000,- voor de nieuwe stimuleringslening.
Het minimum rentepercentage voor de consumptieve kredietvorm bedraagt 1,407o en voor de hypothecaire
leningsvorm 0,5o7o. Het minimumpercentage is vastgesteld aan de hand van de vergoeding die het SVn
vraagt. Wij stellen voor om voor onderhandse lening een rentepercentage van 1,907o te hanteren en voor
de hypothecaire leningsvorm 10/). Dit ter dekking van de ambtelijke kosten. In de verordening is dit rente
percentage nu opgenomen. Het college heeft de bevoegdheid om een ander rentepercentage vast te
stellen.
5. Risico's

SVn voert een krediettoets uit voordat een aanvrager gebruik kan maken van de kredietfaciliteit. Alleen bij
een positieve krediettoets wordt de Stimuleringslening verstrekt. Het risico bestaat dat een
woningeigenaar niet kan voldoen aan zijn/haar rente- en/of aflossingsplicht. Ter indicatie heeft SVn
aangegeven dat in het verleden ongeveer '\,25X van de gehele SVn- leningportefeuille een
betalingsachterstand is geconstateerd. In die inningsfase kan overigens (nog) niet worden gesproken van
oninbaarheid. Uiteindelijk is de gemeente volledig risicodrager van deze regeling.
Daarnaast is het risico aanwezig dat het instrument van de stimuleringsregeling aan zijn eigen succes
ten onder gaat. Er kan zoveel vraag naar zijn dat het beschikbaar gestelde budget al naar vrije korte tijd te
gering is waardoor verzoeken moet worden afgewezen of wederom nieuw budget beschikbaar moet
worden gesteld.
6. Communicatie/Aanpak

Om te bevorderen dat de lening ook daadwerkelijk zoveel mogelijk wordt gebruikt, wordt er nog een
communicatieplan nader uitgewerkt, waarbij het idee is om zoveel mogelijk gebuikt te maken van
vrijwilligers, Dit zijn de inwoners uit de Steenbergse samenleving. Zij zijn de beste ambassadeurs om
andere inwoners te inspireren en te overtuigen om ook over te gaan tot het verduurzamen,
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levensloopgeschikt en/ of veilig maken van een bestaande woning. Voor het treffen van
duurzaamheidsinvesteringen loopt al een vergelijkbaar project buurtkracht. De ervaringen hiermee zijn
zeer positief te noemen. Zodra het communicatieplan is uitgewerkt zult u en de gemeenteraad hiervan op
de hoogte worden gebracht. Het communicatieplan is overigens ruimer dan enkel het promoten van de
lening. Inwoners kunnen bijvoorbeeld ook investeringen in of aan de woning waarvoor geen lening wordt
verstrekt omdat die groter zijn dan het opgenomen bedrag of de investeringen met eigen geld worden
gefinancierd. Ook dit wordt meegenomen in het communicatieplan.
Daarnaast zal het communicatietraject voor zover dit vanzelfsprekend meerwaarde heeft ook op
subregionaal niveau worden opgepakt. Dit zal in de subregio wonen West door de regionale werkgroep in
de loop van 2018 verder worden uitgewerkt. Bijgevoegd vind u ter inspiratie al een
voorbeeldinformatiefolder/flyer van de gemeente Moerdijk.
Nu wordt aan u voorgesteld om over te gaan tot de vaststelling van de verordening. Een ieder kan hier
natuurlijk na het moment van publicatie van de vastgestelde verordening al een aanvraag doen om in
aanmerking te komen voor de lening. Aan de vaststelling van de verordening en de werking van de lening
zal via de gebruikelijke kanalen, website, pers, sociale media al aandacht worden besteed.
7. Voorstel

1. De raad voor te stellen de verordening "Stimuleringsregeling kwaliteitsimpuls bestaande particuliere
woningvoorraad gemeente Steenbergen" vast te stellen.
2. De raad voor te stellen een krediet beschikbaar te stellen van 0 1.000.000 ten behoeve van de storting
op de "Gemeenterekening Stimuleringslening" en onder te brengen bij Stichting Stimuleringsfonds
Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn).
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