Bijlage
Overzicht van voorgestelde wijzigingen Verordening Blijverslening gemeente Delft
Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Delft stelt de raad voor De
Verordening Blijverslening gemeente Delft als volgt te wijzigen:
A
In artikel 1 zal lid f gaan luiden: ‘SVn: Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting
Nederlandse gemeenten, statutair gevestigd te Hoevelaken en kantoorhoudende te
Amersfoort, financiële dienstverlener, geregistreerd onder AFM–vergunningnummer
12013647.’
B
In artikel 5 eerste lid wordt ‘tot 1 januari 2019’ vervangen door: ‘1 januari 2021’.
C
Artikel 6 wordt herzien, de nieuwe tekst luidt:
‘Het college toetst de aanvraag aan artikel 2, 3, 4 en 5 en is bevoegd om, met inachtneming
van het bepaalde in deze verordening, de aanvrager naar SVn te verwijzen voor het
aanvragen van een Blijverslening.’
D
Aan artikel 7 zullen de volgende leden worden toegevoegd:
8.
Uit overschrijding van de in het zesde lid bedoelde termijn kan de aanvrager niet
afleiden dat zijn aanvraag is of wordt gehonoreerd.
9.
Tegen de toewijzing danwel de afwijzing kan bezwaar en beroep gemaakt worden
volgens de Algemene wet bestuursrecht.’

E
Artikel 8. De eerste zin wordt gewijzigd en zal in zijn geheel luiden: ‘Het college wijst een
aanvraag af of trekt een toewijzingsbesluit voor het aanvragen van een Blijverslening bij SVn
in, indien:’
F
Artikel 10 wordt herzien, de nieuwe tekst luidt:
‘Artikel 10 Financiële toets, verstrekken en beheer Blijverslening door SVn
1.
De toewijzing door het college betreft een reservering voor een Blijverslening uit het
gemeentelijke budget. De toewijzing voor het aanvragen van een Blijverslening vormt het
startpunt voor een autonome financiële toetsing door SVn.
2.
De verordening is in overeenstemming met de productspecificaties Blijverslening van
SVn en de samenwerking tussen de gemeente Delft en SVn.
3.
SVn stelt de definitieve hoogte van de Blijverslening vast. Bij een positieve financiële
toets brengt SVn een offerte uit. Bij een negatieve financiële toets, wijst SVn de lening af en
brengt de aanvrager en gemeente hiervan op de hoogte.
4.
SVn verstrekt en beheert een geoffreerde Blijverslening. Indien de aanvrager het niet
eens is met de financiële toets van SVn, kan er een klachtenprocedure worden gestart bij
SVn en vervolgens eventueel bij het KIFID of zich wenden tot de bevoegde burgerlijke
rechter.’
G
In artikel 16 tweede lid, wordt ‘2019’ vervangen door: ‘2021’.

