Aan de raad

AGENDAPUNT NR. 6.2
Doetinchem, 2 november 2016

Krediet duurzaamheidsleningen
Te besluiten om:
1. € 8.000.000 krediet beschikbaar te stellen voor het duurzaamheidsfonds ten behoeve van
de duurzaamheidsleningen (88ste wijziging gemeentebegroting 2016).
2. Hiervan maximaal € 1 miljoen te besteden in 2016.
Context
Op 2 juni jl. hebt u de Verordening duurzaamheidslening gemeente Doetinchem vastgesteld en
besloten om vanaf 2017 het nieuwe duurzaamheidsfonds zoals opgenomen in de voorjaarsnota, in te
zetten voor de duurzaamheidslening tot een maximum van € 8.000.000.
De regeling voor de duurzaamheidslening is op 1 juli jl. van start gegaan. Voor de uitvoering van
de regeling in 2016 wordt tijdelijk niet-gebruikt geld bij SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting
Nederlandse gemeenten) ingezet. Voor de uitvoering vanaf 2017 wordt het nieuwe
duurzaamheidsfonds gebruikt.
Inmiddels heeft het storm gelopen op de duurzaamheidsleningen; er zijn in juli en augustus al zo’n
80 aanvragen ingediend. Deze zijn deels gehonoreerd, waardoor het tijdelijke beschikbare bedrag
voor 2016 van € 187.000 volledig is uitgeleend. Om de bestaande en nieuwe aanvragen voor
duurzaamheidsleningen te kunnen honoreren, is er bijstorting op de rekening van het SVn voor
duurzaamheidsleningen noodzakelijk.
Beoogd effect
Met dit voorstel willen wij bereiken dat alle aangevraagde duurzaamheidsleningen kunnen worden
behandeld en dat niet pas in 2017 budget voor nieuwe leningen beschikbaar komt.
Argumenten
1.1 Wij willen onze burgers continue blijven faciliteren bij hun duurzame investeringen
Dit voorstel past bij uw streven om energieneutraal te zijn in 2030 en daarbij onze burgers en
bedrijven te stimuleren en faciliteren, zoals weergegeven in het Koersdocument Doetinchem
Natuurlijk Duurzaam 2030, door u vastgesteld op 18 februari 2016.
Door versneld geld in te zetten in het fonds voor de duurzaamheidslening kan deze zonder
tussenstop gecontinueerd worden in 2016. Zonder extra budget in 2016 moeten aanvragers voor
de duurzaamheidslening wachten tot 2017.
1.2 Wij waren toch al van plan om dit geld te investeren
Conform het raadsbesluit van 2 juni jl. wilden we dit geld investeren vanaf 1 januari 2017 (gekoppeld
aan het duurzaamheidsfonds). We halen nu deze datum naar voren.
1.3 Wij hebben het budget voor de rentelasten al beschikbaar
In de Voorjaarsnota 2016 hebt u extra budget voor duurzaamheid beschikbaar gesteld voor een
versnelde en verbrede aanpak voor duurzaamheid. Hiermee is voldoende budget beschikbaar om
de rentelasten van de door ons aan te trekken lening te kunnen opvangen over de periode
september - december 2016.
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2.1 We kunnen naar verwachting met dit extra budget alle aanvragen in 2016 honoreren
Wij menen met een extra budget van € 1.000.000 alle bestaande en nieuwe aanvragen te kunnen
behandelen dit jaar. Hiermee kunnen ongeveer 130 aanvragen gehonoreerd worden. Deze inschatting
maken we op basis van de ervaring van de aanvragen over de maanden juli en augustus van dit jaar.
Kanttekeningen
1.1 Waarom is er voor 2016 te weinig geld beschikbaar gesteld?
Invoering van de duurzaamheidslening in 2016 was vorig jaar nog niet voorzien en daarom niet
opgenomen in de begroting van 2016. Voor de uitvoering van de duurzaamheidslening in 2016 is niet
benut eigen geld, dat al ondergebracht was bij SVn, tijdelijk ingezet voor deze duurzaamheidslening.
Dit bedrag was achteraf gezien niet toereikend, maar op voorhand was het lastig in te schatten
hoeveel vraag er naar de duurzaamheidslening zou zijn. We wilden ook niet onnodig veel geld in
het fonds steken, aangezien daar rentelasten uit voortvloeien.
1.2 Het tijdelijke beschikbare budget is op, hoe kunnen nu wel leningen verstrekt worden?
Het tijdelijke beschikbare bedrag voor 2016 is volledig uitgeleend. Er is inmiddels sprake van een
negatief saldo op de rekening bij SVn voor de duurzaamheidslening. Echter, de deelnemersovereenkomst tussen de gemeente en SVn voorziet hierin. We mogen een negatief saldo tot
€ 500.000 hebben zonder dat hiervoor rente wordt berekend. We hebben hiermee een buffer.
1.3 Het duurzaamheidsfonds loopt hierdoor wel heel snel leeg
Inderdaad zal het duurzaamheidsfonds snel leeglopen bij de snelheid waarmee de aanvragen nu
binnenkomen. Anderzijds zijn we erg blij met deze aandacht en extra investeringen en we hopen
deze aandacht vast te kunnen houden. Deze dragen alle bij aan energieneutraliteit.
Financiën
Met € 1.000.000 kunnen ongeveer 130 aanvragen van gemiddeld € 7500 gehonoreerd worden.
De rentelasten voor het lenen van € 1.000.000 bedragen naar schatting € 3500. Deze lasten kunnen
worden gedekt uit het structureel beschikbare budget voor duurzaamheid (67232002).
Vervolg
Na positieve besluitvorming over dit voorstel wordt het extra geld gestort op de rekening bij het
SVn voor duurzaamheidsleningen.
Pas bij negatieve besluitvorming over dit voorstel is communicatie over het tijdelijk ‘on hold’ zetten
van de aanvragen voor duurzaamheidsleningen tot 1 januari 2017 aan de orde. Vooralsnog kan de
regeling gewoon voortgezet worden en na positieve besluitvorming helemaal.
Burgemeester en wethouders van Doetinchem,
De secretaris,
De burgemeester,
ing. N. van Waart

dr. J.M.E. Traag

De raad van de gemeente Doetinchem;
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders over krediet duurzaamheidslening;
gelet op artikel 192 van de Gemeentewet;
besluit:
1. € 8.000.000 krediet beschikbaar te stellen voor het duurzaamheidsfonds ten behoeve van
de duurzaamheidsleningen (88ste wijziging gemeentebegroting 2016).
2. Hiervan maximaal € 1 miljoen te besteden in 2016.
Aldus besloten in zijn vergadering van 10 november 2016,

, griffier

, voorzitter

