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Veelgestelde vragen Stimuleringsfonds Stedelijke Vernieuwing 
 

 

 

Wat is het Stimuleringsfonds Stedelijke Vernieuwing? 

Het Stimuleringsfonds Stedelijke Vernieuwing is een fonds dat de gemeente Delft per 1-1-2015 bij het 

SVn in het leven heeft geroepen voor Delftse collectieven. Het is bedoeld om werkzaamheden voor 

stedelijke vernieuwing te stimuleren. Het fonds verstrekt leningen onder gunstige voorwaarden. 

 

Onder welke voorwaarden kan ik een stimuleringslening krijgen? 

De voorwaarden kunt u lezen in de verordening Stimuleringsfonds Stedelijke Vernieuwing Delft 2015. 

Het gaat om de volgende voorwaarden: toets aan het gemeentelijk belang, krediettoets van SVn, 

binnen zes maanden na toekenning moeten de werkzaamheden zijn gestart, de werkzaamheden 

moeten binnen twee jaar na de toekenning zijn uitgevoerd en de aanvrager moet (verzamel)facturen 

overleggen.  

 

Voor welke werkzaamheden kan ik een stimuleringslening krijgen? 

De gemeente verstrekt de lening op basis van goedgekeurde kosten van de werkzaamheden voor 

‘stedelijke vernieuwing’. Het begrip ‘stedelijke vernieuwing’ is in de verordening ruim omschreven* om 

zoveel mogelijk ruimte aan potentiele initiatieven te kunnen geven. In de verordening is daarnaast een 

lijst van beoogde werkzaamheden opgenomen. Hierin staan: het realiseren van woningen in 

leegstaande gebouwen, verhoging van leefbaarheid, ver- of nieuwbouw van woningen boven winkels, 

van levensloopbestendige (woonzorg)woningen, van woon/werkplekken voor jongeren/ kenniswerkers, 

of van ontmoetings/recreatieruimten voor wijkbewoners, het verbeteren van ontsluiting van 

woongebouwen of het treffen van daarmee verband houdende bodemsaneringswerkzaamheden.  

 

Het college van B+W is bevoegd deze lijst van werkzaamheden in de toekomst bijvoorbeeld via nadere 

beleidsregels uit te breiden of in te korten.  

 

* “Op stedelijke 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.” 

 

Hoe dien ik een aanvraag in? 

De aanvraag voor een Stimuleringslening moet op een speciaal ontwikkeld formulier bij de gemeente 

worden ingediend. Het formulier is te downloaden op www.delft.nl. 

 

Na goedkeuring van de aanvraag ontvangt u een toewijzingsbrief van de gemeente. Daarmee kunt u 

vervolgens middels een tweede aanvraagformulier (dat u bij de toekenning ontvangt) een aanvraag 

indienen bij het SVn. De stimuleringsregeling wordt alleen toegekend bij een positieve uitkomst van de 

krediettoets door SVn. 

 

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/historie/Delft/354174/354174_1.html
http://www.delft.nl/Gemeenteloket/l/Lening_Stimuleringsfonds_Stedelijke_Vernieuwing
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Moet ik bij het indienen van een aanvraag precies aangeven hoe ik de lening ga inzetten? 

Dat hoeft niet op detailniveau. U moet bij de aanvraag wel een omschrijving, toelichting en planning van 

de uit te voeren werkzaamheden bijvoegen en een offerte of kostenbegroting van de werkzaamheden. 

 

Hoe lang duurt de totale procedure van de aanvraag? 

Binnen twee weken na het indienen van uw aanvraag ontvangt u een bevestiging van de gemeente. Is 

uw aanvraag niet volledig dan krijgt u de gelegenheid deze binnen vier weken aan te vullen. Binnen acht 

weken na het indienen van uw volledige aanvraag wordt vervolgens beslist door de gemeente. Deze 

beslissing (toewijzingsbesluit) kan eenmalig met maximaal acht weken worden uitgesteld als de 

omstandigheden dit vereisen. Hierna begint de procedure bij het SVn (krediettoets t/m 

leningsovereenkomst). Hiervoor kan als richtlijn worden uitgegaan van ca. 4 tot 6 weken. Na het 

aangaan van de leningsovereenkomst kunt u starten met de werkzaamheden. Binnen zes maanden na 

de toekenning van de lening door de gemeente moet met de uitvoering van de (eerste) 

werkzaamheden zijn gestart. De werkzaamheden moeten vervolgens binnen twee jaar na de 

toekenning van de lening volledig zijn uitgevoerd. 

 

Hoe krijg ik uitbetaald? 

De procedure van uitbetaling loopt via het insturen van een declaratieformulier. U stuurt dit formulier 

na uitvoering van de werkzaamheden met de bijbehorende (verzamel)facturen naar de gemeente en de 

uitbetaling door SVn vindt in principe binnen enkele weken daarna plaats.  

 

Voor wie is het fonds bedoeld? 

Het fonds is in principe bedoeld voor Delftse ‘collectieven’. Dat zijn verenigingen, stichtingen of andere 

collectieven van initiatiefnemers zonder winstoogmerk. De doelgroep is niet heel strikt afgeperkt om 

zoveel mogelijk initiatieven van partijen in de stad (waar onder bijvoorbeeld ook coöperaties) ruimte 

te bieden om een aanvraag voor een lening in te dienen. Het college van B+W is echter wel bevoegd 

om in de toekomst ten aanzien van de doelgroep nadere beleidsregels vast te stellen. Dit kan 

bijvoorbeeld n.a.v. een evaluatie van het gebruik van de regeling. 

 

Wat is het rentetarief voor de stimuleringsleningen? 

De stimuleringsleningen worden toegekend op basis van een annuїtaire aflossing met een rentekorting 

van 4% op het rentetarief van de SVn, met een minimumpercentage van 1,5%. De rente staat na de 

toekenning vast gedurende de gehele looptijd van de lening. 

 

Wat is de looptijd van de stimuleringsleningen? 

Voor aanvragen waarvan de toegekende stimuleringslening minder dan € 100.000,- bedraagt, is de 

looptijd 10 jaar en voor aanvragen waarvan de toegekende lening € 100.000,- of meer bedraagt, is de 

looptijd maximaal 15 jaar. Dat kan dan dus ook minder dan 15 jaar zijn (maar niet minder dan 10 jaar). 

De hoogte en looptijd van de lening wordt per geval in overleg met u vastgesteld.  

 

 

http://www.svn.nl/FinancieleRegelingen/Paginas/rentetarieven.aspx
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Kan ik de lening tussentijds boetevrij aflossen? 

Boetevrij aflossen van uw lening is altijd mogelijk (geheel of gedeeltelijk), met een minimum van € 250,- 

 

Is er een minimum en/of een maximum gesteld aan het te lenen bedrag? 

Leningen worden door de gemeente toegekend tot aan het jaarlijks budgetplafond dat is vastgelegd in 

de Meerjarenraming stimuleringsfonds stedelijke vernieuwing (MR-DOP). Het plafond voor 2015 is  

€ 500.000,-. Voor het per aanvraag te belenen bedrag is daarnaast in de verordening wel een minimum 

(€ 5.000,-) maar geen maximum gesteld. Het college is bevoegd in de toekomst op dit punt nadere 

beleidsregels te stellen. Bijvoorbeeld op basis van een evaluatie van het gebruik van de regeling. 

 

Kan ik een stimuleringslening combineren met andere vormen van financiële steun? 

In principe kan een stimuleringslening niet worden gecombineerd met andere vormen van geldelijke 

steun. Voor werkzaamheden voor stedelijke vernieuwing wordt daarom geen lening toegekend over 

dat deel van de kosten waarvoor op grond van enig andere regeling al financiële steun is of wordt 

toegekend.  

 

Wanneer heb ik hypothecaire zekerheid nodig? 

Alleen voor een stimuleringslening hoger dan € 25.000,- is hypothecaire zekerheid vereist. Zo nodig 

wordt daarbij genoegen genomen met een recht van tweede hypotheek of lagere rangorde. Voor 

leningen gelijk of lager dan € 25.000,- is geen hypothecaire zekerheid vereist, maar het is mogelijk dat 

het college afwijkt. Bij de aanvraag moet u alleen als dit een relatie heeft met de uit te voeren 

werkzaamheden, een kopie van een bewijs van eigendom of een akte van splitsing bijvoegen. Ook alle 

overige gegevens die van belang kunnen zijn voor een juiste beoordeling door de gemeente moet u 

toevoegen. 

 

Hoe wordt de kredietwaardigheid getoetst? 

De kredietwaardigheid van de aanvrager wordt –na toekenning door de gemeente- ook nog eens apart 

door SVn beoordeeld. Het college kan echter in alle gevallen waarin een strikte toepassing van de 

verordening naar hun oordeel tot een bijzondere of ongewenste hardheid leidt jegens de aanvrager, 

gemotiveerd, afwijken van de verordening. 


