Openbaar

Zaaknummer: 30633

Beslisnota voor de Gemeenteraad
Onderwerp: Verordening Stimuleringslening duurzame
maatregelen Druten
Voorgesteld besluit
de Gemeenteraad besluit:
1. de Verordening Stimuleringslening duurzame maatregelen Druten vast te stellen.
2. maximaal €1.000.000,- aan stimuleringsleningen te verstrekken, waarvan
maximaal €500.000,- voor sportverenigingen en maximaal €500.000,- voor
gemeenschapshuizen, in de vorm van een revolverend fonds.
3. bij de SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten) een
rekening te openen waarop deze gelden worden gestort.
Aanleiding
In 2018 is de ‘Routekaart Energieneutraal Druten 2040’ vastgesteld. Daarin staat de
ambitie om de energietransitie te faciliteren met financieel instrumentarium. Deze nieuwe
regeling draagt bij aan het faciliteren en aanzetten tot het nemen van maatregelen door
sportverenigingen en gemeenschapshuizen. Dit zal een bijdrage leveren aan de
verduurzaming van sportverenigingen en gemeenschapshuizen.
Gewenst resultaat
Sportverenigingen en gemeenschapshuizen worden gefaciliteerd en gestimuleerd om
duurzaamheidsmaatregelen te treffen.
Argumenten
1.1
De maatregel past in bestaand beleid.
De maatregel past binnen de in 2018 vastgestelde ‘Routekaart Energieneutraal Druten
2040.’ Daarin staat de ambitie om de energietransitie te faciliteren met financieel
instrumentarium. Deze nieuwe regeling draagt bij aan het faciliteren en aanzetten tot het
nemen van maatregelen bij sportverenigingen en gemeenschapshuizen.
1.2

Voetbalvereniging DIO heeft gevraagd om financiële ondersteuning bij de
gemeente.
We weten dat voetbalvereniging DIO voornemens is om duurzaamheidsmaatregelen te
treffen. Deze regeling kan hen én andere sportverenigingen en gemeenschapshuizen
daarbij financieel ondersteunen.
2.1

We verwachten dat het voorgestelde budget van €1.000.000,- voldoende is om
verenigingen en eigenaren van maatschappelijk vastgoed te stimuleren.
Niet alle aanvragers zullen het maximale toegestane bedrag willen lenen. Daarom
verwachten we dat dit budget voorlopig voldoende zal zijn.
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4.1
De samenwerking met SVn is de afgelopen jaren als positief ervaren.
De ervaringen met SVn zijn goed. Daarom willen we ook voor deze regeling graag met
hen samenwerken.
Tegenargumenten en risico’s
2.1
Het budget kan opraken bij grote belangstelling voor de regeling.
Als er meer belangstelling is dan het budget toelaat, dan kan de gemeenteraad besluiten
het budget te verhogen.
4.1
Er is een financieel risico als sportverenigingen of gemeenschapshuizen de lening
niet terug kunnen betalen.
SVn toetst de kredietwaardigheid van de verenigingen. Bovendien is de besparing van de
energielasten meestal groter dan de kapitaallasten, waardoor het risico klein is.
Financiële gevolgen
Het beschikbaar gestelde krediet voor de stimuleringsregeling heeft een revolverend
karakter. Dit betekent dat de faciliteit in de loop van de jaren op het niveau van
€1.000.000,- blijft. De aflossing gebeurt op annuïtaire basis. De aflossingen die wij
ontvangen kunnen wij weer inzetten voor nieuwe leningen.
Communicatie
De regeling zal via diverse media worden gepromoot zoals de website en de Maas &
waler. Ook zullen we de sportverenigingen en gemeenschapshuizen in de gemeente
Druten persoonlijk benaderen om hen te informeren.
Uitvoering of Vervolgstappen
Na vaststelling van de verordening door uw raad, sluit de gemeente Druten een
deelnemingsovereenkomst af met SVn.
Advies
-

Juridisch adviseur
Financieel adviseur

Bijlagen
Bijlage 1

Verordening
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