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Beschikbaarstelling aanvullend krediet Regeling stimuleringsleningen duurzaamheid 

INLEIDING Op 15 december 2008 heeft u de Regeling Stimuleringsleningen Duurzaamheid bestaande 
bouw Koggenland 2009 vastgesteld. Er wordt goed gebruik gemaakt van de regeling. Van 
het beschikbaar gestelde budget ter grootte van C 300.000,-, dat door u verhoogd is to t 
C 475.000,-, is nu C 342.000,- aan leningen verstrekt (37 stuks). Daarnaast merken we op, dat 
er 5 aanvragen in behandeling zijn, 7 particulieren de aanvraag hebben teruggetrokken en 
er 6 zijn afgewezen, waarvan er in één geval een bezwaarschriftenprocedure is geweest. 

V O O R S T E L Een aanvullend krediet van C 175.000,- beschikbaar te stellen en dit te activeren. 
Aangezien er sprake is van een revolverend fonds komt het budget te zijner t i jd weer terug. 
Er is geen sprake van (exploitatie)lasten. Verder dient u jaarlijks het rentepercentage voor 
de leningen vast te stellen. Wij stellen u voor om in navolging van de vorige jaren geen 
rente voor deze leningen te berekenen. Er is geen aanleiding om een ander standpunt in te 
nemen. 

O N D E R B O U W I N G Begin 2012 hebben wij de verwachting uitgesproken dat bij meer communicatie naar de 
doelgroep (eigenaren en gelijkti jdig gebruikers van woningen) het aanvankelijk 
beschikbaar gestelde budget en de jaarlijkse aflossing niet toereikend zal zijn. Daarom is 
het budget door u op 16 januari 2012 aangevuld met C 175.000,-. 
Deze communicatielijn hebben wi j dit jaar voortgezet door gebruik te maken van de 
rubriek "Natuurli jk Koggenland" in het KoggenNieuws. De maatregelen die het afgelopen 
jaar getroffen zijn door de eigenaar/gebruikers van de woningen bestaan vooral uit het 
plaatsen van zonnepanelen. De markt van deze duurzaamheidvoorziening is door 
economische omstandigheden en bewustwording fl ink aangetrokken. 
Onze gemeente heeft zich samen met een groot aantal gemeenten in Noord-Holland stevig 
ingezet voor de actie SamenZonneEnergie. Het betreft een veiling van zonnepanelen, 
waarbij de deelnemers die een offerte definit ief geaccepteerd hebben, volledig ontzorgd 
worden. Deze actie heeft geresulteerd in ruim 500 inschrijvingen vanuit Koggenland, 
waarvan er naar verwachting 100 -150 definit ief het aanbod zullen accepteren. Volgend 
jaar zal er weer een veiling georganiseerd worden. 

Gelijktijdig vinden wi j het van belangrijk om het accent ook te blijven leggen op 
isolatiemaatregelen in de bestaande bouw. 



RAADSVOORSTEL (VERVOLG) 

Met de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn) 
verwachten wi j dat de vraag naar leningen, zeker in geval van renteloze leningen, zal 
blijven toenemen. 
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