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Verordening Duurzaamheidslening Eijsden-Margraten 2016
De raad van de gemeente Eijsden-Margraten
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders;
gelet op de behandeling in de Beeldvormende vergadering en Raadsvergadering;

Besluit:
De Verordening Duurzaamheidslening Eijsden-Margraten 2016 zoals opgenomen in de bijlage gewijzigd
vaststellen.

Artikel 1 Begripsbepalingen
Deze Verordening verstaat onder:
a.
b.
c.
d.
e.

f.

Aanvraag: het verzoek van een natuurlijke - dan wel rechtspersoon aan de Gemeente een Overeenkomst in de zin van deze Verordening met hem of haar aan te gaan.
College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eijsden-Margraten.
Gemeente: de gemeente Eijsden-Margraten.
Overeenkomst: de door het college van burgemeester en wethouders vast te stellen standaard
overeenkomst(en)
Duurzaamheidsmaatregelen: maatregelen ten behoeve van het verbeteren van het milieu of de
gezondheid van bewoners of gebruikers, of maatregelen ter besparing van grondstoffen of
energieverbruik. (bron: rijksoverheid)
Kleinverbruikers: een afnemer van elektriciteit als bedoeld in artikel 95a eerste lid van de Elektriciteitswet 1998.

Artikel 2 Toepassingsbereik
Deze Verordening is uitsluitend van toepassing op leningen betreffende duurzaamheidsmaatregelen
die worden gerealiseerd binnen de gemeente Eijsden-Margraten.

Artikel 3 Beschikbaar budget
1.
2.

3.

Het budget dat beschikbaar is voor het treffen van duurzaamheidsmaatregelen bedraagt maximaal
EUR 18.000.000,-.
Leningen worden verstrekt tot en met 1 november 2029 of zoveel eerder als het plafond als is
vermeld in lid 1 is bereikt. Aanvragen ingediend na overschrijden van het plafond worden niet in
behandeling genomen.
Bij naderende overschrijding van het budget zoals opgenomen in het eerste lid, wordt dit uiterlijk
twee maanden voor de overschrijding aan de gemeenteraad voorgelegd.

Artikel 4
Het college kan met inachtneming van het bepaalde in deze verordening leningen verstrekken voor het
treffen van duurzaamheidsmaatregelen.

Artikel 5 Indienen aanvragen / wijze
Het college stelt regels vast over de wijze waarop aanvragen moeten worden ingediend en onder welke
voorwaarden een lening kan worden verstrekt.

Artikel 6
1.
2.
3.

Het college stelt zekerheden waardoor het debiteurenrisico van de lening niet bij de gemeente
ligt.
De maximaal af te sluiten lening bij kleinverbruikers wordt per lening vastgesteld op € 50.000,De maximaal af te sluiten lening bij andere dan kleinverbruikers wordt per lening vastgesteld op
€ 250.000,-

Artikel 6A Aanvraagprocedure
1.
2.
3.

1

Het college handelt aanvragen in volgorde van binnenkomst af.
Het college neemt binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag een besluit.
Burgemeester en wethouders kunnen de termijn als bedoeld in het tweede lid eenmaal verlengen.
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Artikel 7 Rentetarieven
Het rentetarief wordt vastgesteld op 1%.

Artikel 8 Informatieplicht gemeenteraad
1.
2.

Ieder half jaar wordt de gemeenteraad geïnformeerd over het aantal afgesloten leningen en het
totaalbedrag dat hiermee is gemoeid.
Indien het een lening betreft waarvan het totaal meer bedraagt dan €100.000,- informeert het
college de gemeenteraad.

Artikel 9 Intrekking
College kan de toegekende lening geheel of gedeeltelijk intrekken indien:
niet is voldaan aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorwaarden of bepalingen;
a.
de lening is toegekend op grond van door de aanvrager overgelegde onjuiste gegevens.
b.

Artikel 10 Nadere regels
Het college kan voor de uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen.

Artikel 11 Hardheidsclausule
Indien vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van deze verordening naar het
oordeel van burgemeester en wethouders zou leiden tot een onredelijke beslissing, kunnen burgemeester
en wethouders afwijken van het bepaalde in deze verordening.

Artikel 12 Citeertitel en inwerkingtreding
1.
2.

Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening duurzaamheidslening Eijsden-Margraten” en treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking.
De “Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Eijsden-Margraten houdende regels
omtrent de duurzaamheidslening Verordening Duurzaamheidslening Eijsden-Margraten 2016”
wordt ingetrokken.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 19 oktober 2021
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