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Aanleiding


De memo wordt opgesteld naar aanleiding vragen in de Commissie van 18 oktober 2012.

Kernboodschap
 Beantwoording van de onderstaande vragen die in de CIE zijn gesteld op 18 oktober.
Vraag
Welke kosten brengt SVn in rekening?
Antwoord
De kosten van SVn zijn onder andere voor:
- het beheren van het investeringsfonds
- het behandelen van de aanvragen
- het uitvoeren van een krediettoets
- verstrekken van de lening
- verwerken van de declaraties
De kosten van SVn liggen voor elke deelnemende gemeente standaard op 0,5% van de
verstrekte kredieten. Om de kosten te beperken is er voor gekozen om het krediet in delen
over te maken naar SVn op basis van de aanvragen, zie raadsbesluit. Hierdoor vallen de
kosten die SVn in rekening brengt ook lager uit.
Vraag
Kunnen we bedrijven opnemen binnen toepassingsbereik?
Antwoord
Dit kan maar zeer beperkt. Op dit moment is vanuit de verordening een
duurzaamheidslening voor bedrijven met werk aan huis mogelijk. Veel verder gaat SVn op dit
moment niet. Het gaat dan om bedrijven die een directe relatie hebben met werk aan huis,
bijvoorbeeld ZZP-ers die vanuit thuis werken.
SVn heeft aangegeven dat de lening ook verstrekt kan worden bij iets grotere bedrijven
indien het woonhuis onderdeel is van het bedrijf zoals veehouders of akkerbouwers. SVn
voert momenteel een pilot uit waarbij MKB wel gebruik kan maken van de regeling, maar wil
deze pilot voorlopig nog niet opschalen.

De gemeenteraad kan wel zijn voorkeur uitspreken om de duurzaamheidslening in de
toekomst uit te breiden voor MKB bedrijven op moment dat dit binnen de regeling met SVn
mogelijk wordt gemaakt. In dat geval dient aan het besluit te worden toegevoegd dat het
college gemandateerd wordt om de regeling uit te breiden naar MKB bedrijven.
Vraag
Er zijn verschillen tussen regeling op website SVn en onze regeling. Zijn dat fouten of
bewuste afwijkingen? Is de info op de website misschien verouderd?
Antwoord
De verordening kan afwijken van de standaard van SVn. De gemeente mag op bepaalde
onderdelen zelf een keuze maken, bijvoorbeeld in het type duurzaamheidsmaatregelen en
de doelgroep (bijvoorbeeld wel/ niet recreatiewoningen etc.). De duurzaamheidslening is
afgestemd met de regio gemeenten.

