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Onderwerp:  

Aanvulling fonds VROM Starterslening 

 

 

Wij stellen voor:  

1. € 420.000,= vanuit het fonds Voorzieningen Sociale Woningbouw te gebruiken 

ter dekking van nieuw te verstrekken startersleningen.   

2. Aflossingen van deze uitgegeven startersleningen terug te laten vloeien in het 

fonds Voorzieningen Sociale Woningbouw. 

 

 

Bestaand kader/doelstelling:  

- Verordening Fonds Voorzieningen Sociale Woningbouw 

- Verordening VROM Starterslening gemeente Hillegom 

 

 

Inleiding: 

Op 1 februari 2010 is gestart met het uitgeven van de starterslening. Dit naar aanleiding 

van de op 14 januari 2010 vastgestelde Verordening VROM Starterslening gemeente 

Hillegom (hierna: de Verordening). In de loop der tijd is er een aantal ontwikkelingen 

geweest op het gebied van de starterslening. Deze ontwikkelingen zijn schematisch 

weergegeven in de ter inzage gelegde tabel.   

 

In periode 1 (zie tabel) is begonnen met het uitgeven van de starterslening. In deze 

periode zijn er 4 startersleningen verstrekt. Het was de verwachting dat we voor een 

periode van drie jaar de starterslening voor 50% van de gemeenterekening konden 

financieren en voor 50% van het VROM fonds. Helaas bleek halverwege 2010 dat het 

VROM fonds al veel eerder uitgeput was dan men had gedacht. 

In periode 2 heeft het college besloten om de starterslening te blijven verstrekken, 

maar dan voor 100% van de gemeenterekening. Dit betekende dat we van het 

beschikbaar gestelde budget minder startersleningen konden verstrekken. In periode 

2 zijn er  26 startersleningen verstrekt.  

Op 1 februari 2012 (periode 3) is er nog €150.000,= van het beschikbaar gestelde 

budget over. Van dit resterende budget kunnen nog  5 startersleningen van maximaal 

€ 30.000,= uitgegeven worden.  
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Na de verstrekking hiervan is de gemeenterekening uitgeput. Naar verwachting is dit 

medio 2012.  

Omdat er veel animo voor de starterslening is en er behoorlijk wat starterswoningen 

opgeleverd gaan worden in 2012 (’t Zand en het Postkantoor) is het voorstel om extra 

budget (€ 420.000,=) aan de gemeenterekening toe te voegen. Met dit extra budget 

kunnen we tussen 1 februari 2012 en 31 januari 2013 in totaal nog 19 

startersleningen verstrekken van maximaal € 30.000,=. 

 

Het extra budget voor startersleningen stellen we beschikbaar uit het fonds 

Voorzieningen Sociale Woningbouw. De Verordening Fonds Voorzieningen Sociale 

Woningbouw 2006 regelt dit fonds. Wanneer er de eerstkomende 5 jaar geen doel is 

voor de middelen in het fonds Voorzieningen Sociale Woningbouw, is het mogelijk 

om deze middelen in te zetten voor de VROM Starterslening. Zo is het toch mogelijk 

de woningmarkt te stimuleren en onze Hillegomse starters te helpen.  

 

Argumenten 

1.1 Hiermee kunnen we weer starters op de woningmarkt helpen. 

Met de aanvulling van het fonds kunnen er tussen 1 februari 2012 en 13 januari 2013  

19 startersleningen van maximaal € 30.000,= worden uitgegeven. Deze 

startersleningen zijn van belang onder andere vanwege een aantal nieuwbouw 

projecten in 2012.   

 

2.1 De Verordening Voorzieningen Sociale Woningbouw maakt dit mogelijk. 

Volgens de Verordening Voorzieningen Sociale Woningbouw mogen er middelen 

gebruikt worden voor de VROM Starterslening, wanneer er de komende 5 jaar geen 

plannen zijn voor deze middelen. Er zijn de aankomende 5 jaar geen plannen vanuit 

de gemeente om deze middelen aan te wenden voor sociale woningbouw. Deze 

middelen kunnen dan ingezet worden voor de woningmarkt, door starters te helpen 

met een lening. De aflossingen van deze lening vloeien vervolgens terug in het fonds 

Voorzieningen Sociale Woningbouw. 

 

Financiële dekking: 

In de Verordening Fonds Voorzieningen Sociale Woningbouw is de mogelijkheid 

opgenomen om middelen vanuit dit fonds te verplaatsen naar onze gemeenterekening 

bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting nederlandse gemeenten (SVn). Er kan  

€ 420.000,= van het fonds Voorzieningen Sociale Woningbouw verplaatst worden naar 

onze gemeenterekening.  

 

Communicatie/Participatie: 

In onze gemeentelijke wekelijkse publicatie en op de website maken wij dit bekend. 
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Urgentie: 

Tussen 1 februari 2012 en 31 januari 2013 verwachten we, net als afgelopen jaar, 

weer voldoende aanvragen voor de starterslening. Het is daarom noodzakelijk om het 

fonds aan te vullen met middelen.  

 

Kanttekeningen: 

Het is mogelijk dat de middelen uit het fonds Voorzieningen Sociale Woningbouw 

teruggevraagd worden. 

Er zijn door ontwikkelende partijen middelen in het fonds Voorzieningen Sociale 

Woningbouw gestort. Dit hebben deze ontwikkelende partijen gedaan omdat zij geen 

sociale woningbouw op ontwikkellocaties konden realiseren. Het is mogelijk dat deze 

partijen hun gestorte middelen op wettelijke basis terugvragen. We schatten deze 

kans klein en er blijft  een deel (ca. € 200.000,-) van de middelen in het fonds 

Voorzieningen Sociale Woningbouw aanwezig om dit op te vangen. Ook vloeit de 

aflossing van deze VROM Startersleningen terug in het fonds Voorzieningen Sociale 

Woningbouw.  

 

 

namens het college van burgemeester en wethouders, 

 

 

 

ing. G.P. van Lierop J. Broekhuis 

secretaris burgemeester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ter inzage gelegd: 

- Overzicht ontwikkelingen starterslening 

Informatie bij: mw. I. Salman, i.salman@hillegom.nl, tel.nr. (0252) 537 253 

mailto:s.dekruijf@hillegom.nl

