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gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 13 december 2016;

gelet op de artikelen  en ;147 149 van de Gemeentewet

besluit:

vast te stellen de volgende:

Verordening Stimuleringslening Duurzame Stedelijke Vernieuwing Haarlem

 

  BegrippenArtikel 1

Deze verordening verstaat onder:

 

a) initiatiefnemer/aanvrager:

een natuurlijk of rechtspersoon die de gemeente een voorstel doet resulterend in een aanvraag voor een Stimuleringslening Stedelijke Vernieuwing;

 

b) college:

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlem;

 

c) Stimuleringslening:

een lening die, na toewijzing door het college, door SVn kan worden verstrekt aan aanvrager ten behoeve van de financiering van de door het college aanvaarde
werkelijke kosten van stimuleringsactiviteiten;

 

d) stimuleringsactiviteiten:

activiteiten zoals bedoeld in artikel 6 lid 1;

 

http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005416&titeldeel=III&hoofdstuk=IX&artikel=147&z=2017-01-01&g=2017-01-01
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005416&titeldeel=III&hoofdstuk=IX&artikel=149&z=2017-01-01&g=2017-01-01
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e) werkelijke kosten:

de kosten van materialen en werkzaamheden voor zover noodzakelijk voor het treffen van stimuleringsactiviteiten, eventueel vermeerderd met advieskosten,
bijkomende kosten voor het verkrijgen van de Stimuleringslening en de kosten van door een deskundig vakbedrijf terzake van deze stimuleringsmaatregelen in
rekening gebrachte arbeidsuren en verminderd met de van derden ontvangen of nog te ontvangen tegemoetkomingen (subsidies) in deze kosten;

 

f) SVn:

stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten, gevestigd te Hoevelaken.

 

g) stedelijke vernieuwing:

op stedelijk gebied gerichte inspanningen, die strekken tot verbetering van de leefbaarheid en veiligheid, bevordering van een duurzame ontwikkeling en
verbetering van de woon- en milieukwaliteit, versterking van het economisch draagvlak, versterking van culturele kwaliteiten, bevordering van de sociale
samenhang, verbetering van de bereikbaarheid, verhoging van de kwaliteit van de openbare ruimte of anderszins tot structurele kwaliteitsverhoging van dat
stedelijk gebied.

  ToepassingsbereikArtikel 2

Deze verordening is uitsluitend van toepassing op nog niet gestarte stimuleringsmaatregelen die binnen de gemeentegrenzen van Haarlem plaatsvinden. De
stimuleringsmaatregelen moeten bijdragen aan de doelstellingen in het kader van de stedelijke vernieuwing zoals genoemd in artikel 9.

  BudgetArtikel 3

In het kader van de in deze verordening gestelde beleidsdoelen, stelt de raad van de gemeente Haarlem het plafond vast voor het toewijzen van
Stimuleringsleningen.

  Bevoegdheid collegeArtikel 4

Het college is bevoegd om, met inachtneming van het bepaalde in deze verordening, een Stimuleringslening Stedelijke Vernieuwing toe te kennen. Het college
kan aan een toewijzingsbesluit nadere voorwaarden verbinden.

  StimuleringsmaatregelenArtikel 5

1. Tot de stimulering in het kader van de Duurzame Stedelijke Vernieuwing worden in ieder geval gerekend de activiteiten die zich richten op:
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a) ingrepen aan gebouwen ter bevordering van het woon- en vestigingsklimaat

b) transformatie van de onbebouwde omgeving ter verhoging van de leefbaarheid in buurten en wijken

c) de transitie van energievoorzieningen

2. Het college kan de in het eerste lid vermelde lijst van stimuleringsactiviteiten uitbreiden en/of inkorten, mits de activiteiten aansluiten bij het
volkshuisvestelijk karakter van het SVn.

  AanvraagArtikel 6

1. Een aanvraag voor een Stimuleringslening wordt schriftelijk bij het college ingediend op een door de gemeente beschikbaar gesteld formulier en gaat onder
opgave van:

a) Een beschrijving van de activiteiten waar de stimuleringslening voor wordt aangevraagd;

b) Een onderbouwing van de gemeentelijke doelstellingen en resultaten die met de activiteit wordt nagestreefd, en hoe de activiteiten aan deze
doelstelling(en) bijdragen, in het bijzonder in welke mate de activiteiten gericht zijn op het verbeteren van de positie van kwetsbare gebieden;

c) een begroting met een haalbaarheidsplan waarin tevens is opgenomen een overzicht van de kosten van de activiteiten, waar de stimuleringslening voor
wordt aangevraagd en de dekking daarvan. Dit overzicht bevat een opgave van de inzet van eigen middelen, alsmede van bij bestuursorganen, private
organisaties of personen aangevraagde bijdragen of vergoedingen ten behoeve van dezelfde activiteiten, onder vermelding van de stand van zaken daarvan;

Als de aanvrager een onderneming is:

d) een opgave van subsidies, vergoedingen of tegemoetkomingen in welke vorm ook met staatsmiddelen bekostigd, die al zijn of zullen worden ontvangen
voor de activiteiten waarvoor de stimuleringslening wordt aangevraagd;

e) een verklaring als bedoeld in de de-minimisverordening (de-minimisverklaring); en een verklaring op welke wijze en met welke uitkomsten
belanghebbende burgers en of organisaties bij de aanvraag zijn betrokken.



04-04-2022 12:53 Gemeenteblad 2017, 34851 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-34851.html 5/8

2. Het college is bevoegd ook andere dan, of slechts enkele van, de in dit artikel genoemde gegevens te verlangen, indien die voor het nemen van een
beslissing op de aanvraag noodzakelijk, respectievelijk voldoende zijn.

  Procedure aanvraag en toewijzingArtikel 7

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

2. Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het college voor het nemen van een beslissing noodzakelijk acht, stelt het college aanvrager in de
gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van vier weken te completeren.

3. Indien de aanvraag niet binnen de aangegeven termijn is gecompleteerd, verklaart het college de aanvraag niet ontvankelijk.

4. Het college handelt aanvragen in volgorde van binnenkomst af.

5. Het college neemt binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag, dan wel na het compleet worden daarvan, een beslissing en deelt die middels een
toewijzingsbesluit mee aan aanvrager.

6. Uit overschrijding van de in het vijfde lid bedoelde termijn kan de aanvrager niet afleiden dat zijn aanvraag is of wordt gehonoreerd.

  Afwijzen aanvraagArtikel 8

1. Het college wijst een aanvraag af, indien:

a) het plafond 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) de werkelijke kosten minder bedragen dan € 5.000;

d) de aanvraag bij hem wordt ingediend ná het treffen van de stimuleringsmaatregelen;

e) naar zijn oordeel gegronde redenen bestaan aan te nemen dan wel vastgesteld wordt, dat niet aan de voorwaarden en bepalingen van deze verordening
wordt of zal worden voldaan.
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  BeleidsdoelenArtikel 9

1. Het college besluit de aanvrager een Stimuleringslening toe te kennen, indien uit de aanvraag blijkt dat het resultaat van de te financieren activiteiten
bijdraagt aan één of meer beleidsdoelen die aan de missie van Duurzame Stedelijke Vernieuwing zijn verbonden:

a) versterken van de bestaande kwaliteiten, zoals een hoogwaardig woonmilieu, een groene omgeving en cultuurhistorische kwaliteiten

b) het verkrijgen/ versterken van een goed vestigingsklimaat

c) het creëren van collectieve energieopwekking en energiebesparende maatregelen.

d) het bevorderen van duurzame en betaalbare woningbouw in het sociale- en middensegment

e) het benutten van de (on)bebouwde omgeving voor ondernemende initiatieven met een maatschappelijke urgentie.

  Krediettoets, verstrekken en beheer StimuleringsleningArtikel 10

De toewijzing van een Stimuleringslening geschiedt onder voorbehoud van een positieve toets van SVn. SVn verstrekt en beheert een toegewezen
Stimuleringslening.

  Voorwaarden SVnArtikel 11

Op Stimuleringsleningen zijn van toepassing: ‘Algemene bepalingen voor geldleningen’, de ‘Productspecificaties (Gemeentelijke) Stimuleringslening’, ‘Procedures
Stimuleringslening’, ‘Uitvoeringsregels (Gemeentelijke) Stimuleringslening’, ‘Productspecificaties Bouwkrediet’ en ‘Toelichting op een Stimuleringslening’, zoals die
op het moment van toewijzing zijn opgenomen in de dan geldende SVn Informatiemap, die deel uitmaakt van de Deelnemingsovereenkomst tussen gemeente
Haarlem en SVn danwel door SVn worden uitgereikt aan de aanvrager voor het sluiten van de overeenkomst van geldlening.

  Kenmerken StimuleringsleningArtikel 12

1. De hoofdsom van de door het college toegewezen 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 € 5.000 en niet meer dan € 50.000 (inclusief BTW).
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3. De looptijd van de Stimuleringslening bedraagt maximaal 15 jaar

4. Het rentepercentage wordt door het college vastgesteld.

5. De rente staat gedurende de gehele looptijd vast.

6. De lening moet worden afgelost in overeenstemming met de hierboven genoemde Productspecificaties.

7. Van de lening wordt onderhandse akte opgemaakt.

  BouwkredietArtikel 13

Een Stimuleringslening komt via een bouwkrediet van SVn tot uitbetaling op basis van facturen, die verband houden met toegekende werkelijke kosten.

  Nadere regelsArtikel 14

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

  HardheidsclausuleArtikel 15

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 afwijken van het bepaalde in deze verordening.

  InwerkingtredingArtikel 16

Deze verordening treedt in werking met ingang van 01 februari 2017.

  CiteertitelArtikel 17

Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verordening Stimuleringslening Stedelijke Vernieuwing Haarlem’.

 

 Aldus vastgesteld te Haarlem op 26 januari 2017.
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