Aan de fracties van de Gemeenteraad
Aan de Programmacommissies

Geachte fractie,
Wat wij doen:
Er wordt overal in het land hard gewerkt aan de
verkiezingsprogramma’s. Vanuit onze betrokkenheid bij
gemeenten sturen wij u hierbij informatie toe.

•

Als maatschappelijk financier helpt het Stimuleringsfonds
Volkshuisvesting (SVn) gemeenten door duurzaam financieren van
doelgroepen of projecten mogelijk te maken. Hierbij staat het
maatschappelijk rendement centraal. Wij spelen een rol daar waar
financiering via ‘de markt’ niet of onvoldoende mogelijk is of het
overheidsbeleid onvoldoende van de grond komt. Dit doen wij
door samen met overheden financiële instrumenten te
ontwikkelen en in te zetten.

Samen met overheden voeren wij 507
overheidsregelingen uit (revolverende
fondsen), variërend van kleine
gemeentelijke regelingen tot regelingen met
grote provinciale budgetten (€ 80 miljoen);

•

SVn werkt samen met woningcorporaties,
geldverstrekkers, energiebedrijven,
kennispartijen en maatschappelijke
organisaties;

•

Sterk lokaal, regionaal ingebed en in staat
partijen samen te brengen;

•

Relatiemanagers zijn actief in alle delen van
Nederland;

•

SVn heeft ca. 120 medewerkers;

•

Wij beheren 53.000 particuliere en zakelijke
leningen voor overheden;

•

Fondsmanager voor verschillende
afzonderlijke juridische entiteiten (fondsen)
waaronder het Nationaal
Energiebespaarfonds, drie JESSICA-fondsen
en binnenkort onder andere ook het
Nationaal Fonds Duurzaam
Funderingsherstel. Vaak gaat het bij fondsen
om een samenwerking tussen publieke en
private partijen. De fondsportefeuille die wij
beheren bedraagt ca. € 550 miljoen.

SVn verstrekt leningen via revolverende fondsen aan zowel
particulieren als ondernemers. Hierdoor bieden we anders dan bij
subsidie een financiële oplossing waarbij de leningen terugkomen
bij gemeenten zodat het geld opnieuw kan worden ingezet.
Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) is vooral bekend van
de Starterslening, de Blijverslening, de Duurzaamheidslening, de
VvE-lening en de Energiebespaarlening.
In de bijlage belichten we een aantal thema’s die wij dagelijks in
onze gesprekken met gemeenten tegenkomen en SVn-oplossingen
die u mogelijk inspireren.
Zou u ervoor kunnen zorgen dat deze brief en de bijlage ook onder
de aandacht van uw programmacommissie komt?
Dank u wel. Bel of mail gerust als u vragen heeft.
Vriendelijke groet,
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