
Naar aanleiding van de vraag van de PRD tijdens het vragenuurtje in de raadsvergadering van 

27 februari jl. en hun reminder van 29 mei jl. wordt in deze email informatie gegeven over de nieuwe 

Stimuleringsregeling Wonen en Zorg (de SWZ).

Zoals wethouder Verstand op 29 mei jl. antwoordde, informeert onze gemeente waar nodig een 

partij (zoals een groep bewoners of een sociale ondernemer) die een initiatief heeft voor nieuwe 

vormen van wonen en zorg voor ouderen over de SWZ. Op dit moment hebben zich echter nog geen 

concrete initiatieven gemeld bij de gemeente die voldoen aan de voorwaarden van de regeling. We 

hebben de SWZ echter goed onder de aandacht gebracht van de betrokken medewerkers.

Hieronder is meer informatie over de regeling opgenomen.

Nadere informatie over de stimuleringsregeling

De SWZ heeft als doel het stimuleren van de ontwikkeling en totstandkoming van vernieuwende, 

kleinschalige en geclusterde woonzorgeenheden voor mensen met laag- of middeninkomen met 

levensloopbestendige of gemakkelijk aanpasbare woningen. Deze stimuleringsregeling is op 13 maart 

2019 in de Staatscourant geplaatst (zie: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-
2019-15558.html). De regeling is op 4 april 2019 in werking getreden en geldt gedurende een 

periode van vijf jaar.

De SWZ bestaat uit drie onderdelen:

      Initiatieffase: in deze fase wordt de haalbaarheid van het initiatief onderzocht. Er is een subsidie 

beschikbaar van maximaal € 20.000 per plan. Hierbij gaat het om de kosten van een 

procesbegeleider voor het onderzoek naar de haalbaarheid van het plan.

      Planontwikkelfase: in deze fase wordt het projectplan ontwikkeld en de bouw voorbereid. De 

Staat stelt zich voor 90% borg voor de lening die een aangesloten bank verstrekt in deze fase. 

Per plan is de borging maximaal € 180.000.

      Bouw- en nafinancieringsfase: in deze fase wordt het project gerealiseerd en worden de 

wooneenheden aansluitend verhuurd of verkocht. De Staat stelt zich borg voor een 

achtergestelde lening van maximaal 15% van de stichtings- of verwervingskosten. Per plan is de 

borging maximaal € 1.600.000.
Om in aanmerking te komen voor de stimuleringsregeling moeten initiatiefnemers aan een aantal 

voorwaarden voldoen. Zie ook: 
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/stimuleringsregeling-wonen-
en-zorg-swz/voorwaarden-swz
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