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Nr. BW-09-00792 

B&W 10-11-2009 

Rcie R&W 21-12-2009 

B en O3. B&W / Raad\688Isabelle SalmanRaadsvoorstel 

Voorstel voor de vergadering van de raad van: 14-01-2010 

    

Agendanummer:Agendanummer:Agendanummer:Agendanummer: 8 

 

Onderwerp: Onderwerp: Onderwerp: Onderwerp:     

Verordening VROM Starterslening gemeente Hillegom 

 

 

Wij stellen voor te besluiten: Wij stellen voor te besluiten: Wij stellen voor te besluiten: Wij stellen voor te besluiten:     

1. Een revolving fund van € 1.000.000,- beschikbaar te stellen voor VROM 

Startersleningen. 

2. De doelgroep te beperken tot starters, die in Hillegom hun eerste koopwoning 

verwerven. 

3. Maximaal 20 leningen per kalender jaar te verstrekken. 

4. De maximale verwervingskosten van de koopwoning op €250.000,- te stellen. 

5. Geen leeftijdsgrens in de verordening op te nemen. 

6. Personen die onder de koopsubsidie regeling vallen uit te sluiten van deelname 

aan de VROM Starterslening. 

7. De Verordening VROM Starterslening gemeente Hillegom vast te stellen. 

 

 

Bestaand kader/doelstelling: Bestaand kader/doelstelling: Bestaand kader/doelstelling: Bestaand kader/doelstelling:   

- Verordening Stimuleringsfonds Startersregeling 

- Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening 

- Motie van de raad 14 mei 2009 

 

 

Inleiding:Inleiding:Inleiding:Inleiding:    

In de motie van de raad van 14 mei 2009 over  de Structuurvisie, thema wonen  

verzoekt u het college: “Op korte termijn een verordening aan de raad voor te leggen 

waarmee starters op de eigen woningmarkt, die over onvoldoende liquiditeit 

beschikken om in aanmerking te komen voor een eerste huizenlening, de helpende 

hand wordt geboden in de vorm van het beschikbaar stellen van een basisbedrag 

tegen een lage rente, waarbij andere vormen van financiering voor starters worden 

meegenomen.”  

Deze motie hebben wij in behandeling genomen en wij stellen voor middelen 

beschikbaar te stellen voor VROM startersleningen. 

 

 

 

R
A
A
D
S
V
O
O
R
S
T
E
L
 

R
A
A
D
S
V
O
O
R
S
T
E
L
 

R
A
A
D
S
V
O
O
R
S
T
E
L
 

R
A
A
D
S
V
O
O
R
S
T
E
L
     

GEMEENTE HILLEGOMGEMEENTE HILLEGOMGEMEENTE HILLEGOMGEMEENTE HILLEGOM    
Hoofdstraat 115, 2181 EC Hillegom  TTTT    0252 - 537 222 

Postbus 32, 2180 AA Hillegom FFFF    0252 - 537 290 

 EEEE    info@hillegom.nl 

 IIII    www.hillegom.nl 
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Wat houdt de VROM Starterslening in? 

Een starterslening biedt huishoudens tot een bepaalde inkomensgrens de 

mogelijkheid om het verschil tussen de totale aankoopkosten van de eerste 

koopwoning en het maximale bedrag dat er volgens de normen van de Nationale 

Hypotheek Garantie (NHG) geleend kan worden, te overbruggen.  

De starterslening wordt als 2e hypotheek aangeboden onder NHG en wordt bij het 

Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) afgesloten. De 

eerste hypotheek kan door de koopstarter bij een financier naar keuze worden 

afgesloten.  

Starters die voldoende inkomen hebben om (volgens de normen van de NHG) de 

gehele aankoopprijs van de woning te financieren met een eerste hypotheek, krijgen 

dus geen starterslening. 

De starterslening wordt uitgegeven als een annuïteitenlening met een looptijd van 

maximaal 30 jaar en een rentevaste periode van 15 jaar. Over de eerste drie jaar 

hoeft geen rente en aflossing te worden betaald. 

 

Voor wie is de VROM Starterslening? 

- De starterslening wordt beschikbaar gesteld voor starters op de woning 

koopmarkt. 

- Deze starters moeten op het moment van aanvraag in Hillegom woonachtig en 

verblijfsgerechtigd zijn. Zij kunnen ook 5 jaar voor aanvraag in Hillegom 

woonachtig en verblijfsgerechtigd zijn geweest. Wel wordt er gesteld dat zij 

minimaal 1 jaar een huurwoning hebben bewoond of niet-zelfstandig wonen. 

- De maximum verwervingskosten van een woning mogen niet boven de  

€ 250.000,- komen.  

- Aanvragen voor de VROM Starterslening kunnen niet toegewezen worden als 

de aanvrager in aanmerking komt voor een koopsubsidie (BEW+). 

- De maximale hoogte van de VROM Starterslening bedraagt 20 % van de 

verwervingskosten van de woning met een maximum van € 30.000,-. 

- De eerste hypotheek en de VROM Starterslening dient te worden verstrekt met 

NHG. 

- Er kunnen maximaal 20 leningen per jaar verstrekt worden. 

 

In 2006 is er al een Verordening Stimuleringsfonds Startersregeling vastgesteld. Om 

te zorgen dat VROM 50 % van de leningen mee financiert en we op deze manier meer 

aanvragen kunnen toewijzen is deze verordening aangepast naar de Verordening 

VROM Starterslening. Uit het budget van VROM voor de startersleningen is naar 

verwachting nog twee tot drie jaar extra financiering te putten. 

 

Argumenten:Argumenten:Argumenten:Argumenten:    

1.1 Dit geld blijft eigendom van de gemeente Hillegom. 

De starterslening is de eerste drie jaar renteloos en aflossingsvrij. Om de drie jaar 

wordt het inkomen getoetst. Groeit het inkomen na verloop van tijd, dan gaat het 

betalen van rente en aflossing hiermee in de pas lopen. De hierdoor terugvloeiende 
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middelen kunnen opnieuw voor de uitgifte van startersleningen worden ingezet 

(revolving fund).  

 

2.1 We willen starters helpen bij het verwerven van de eerste koopwoning. 

De eerste koopwoning is voor veel starters op de woningmarkt lastig te bereiken. 

Vaak krijgen ze de financiering bij de bank niet rond, wat zeker een probleem is 

tijdens deze financiële crisis. Door middel van deze verordening kunnen starters 

geholpen worden bij het financieren van het verwerven van de eerste koopwoning. 

Uiteindelijk kan het de doorstroming bevorderen van de huur- naar de koopmarkt. 

Door de verordening kunnen we starters aanbieden in Hillegom te blijven/komen 

wonen. 

 

3.1 We willen voorkomen dat het budget binnen 1 jaar op is. 

Het is de bedoeling dat leningaanvragers na 3 jaar beginnen met het aflossen van hun 

lening. Wanneer dit niet mogelijk is wordt er per aanvraag gekeken hoe de aflossing 

zal gaan lopen. Na de eerste aflossingen komt er weer budget vrij voor nieuwe 

leningaanvragers (revolving fund).  

Met deze regeling hebben we het 2e en 3e kalenderjaar ook nog voldoende middelen 

om startersleningen toe te kennen. Zo blijft er continuïteit bestaan in het afgeven van 

startersleningen. 

 

4.1 We willen zo veel mogelijk verschillende starters helpen op de woning koopmarkt. 

Zowel starters die een eerste appartementje willen kopen, als jonge gezinnen kunnen 

starters zijn op de woning koopmarkt. Door de verwervingskosten van een woning op 

€ 250.000 te stellen kunnen we alle starters op de woning koopmarkt helpen. Er is 

daarom geen leeftijdsgrens aan de verordening gekoppeld. Als bron is de site 

www.funda.nl gebruikt. 

  

5.1 Personen kunnen op elke leeftijd starter zijn op de woningkoopmarkt.  

Personen kunnen ook op latere leeftijd pas beslissen of een mogelijkheid zien om van 

een huurwoning naar een koopwoning te verhuizen. Dit kan verschillende oorzaken 

hebben, zoals een scheiding, het wegvallen van de partner of misschien financiële 

redenen. In deze verordening gaat het om starters op de woningmarkt die net dat 

steuntje in de rug nodig hebben. 

 

6.1 Zo kunnen aanvragers geen gebruik maken van 2 regelingen. 

Aanvragers die in aanmerking komen voor de koopsubsidie kunnen geen 

starterslening verkrijgen, dit om te verkomen dat we geldleningen verstrekken aan 

personen die ook op een andere manier aan extra financieringsmiddelen kunnen 

komen voor het verwerven van de koopwoning. 
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7.1 Voldoen aan voorwaarden voor een bijdrage uit het VROM startersfonds. 

Om te zorgen dat VROM 50% van de leningen mee financiert en we op deze manier 

meer aanvragen kunnen toewijzen is deze verordening aangepast naar de 

Verordening VROM Starterslening.  

Het Ministerie van VROM heeft bij het SVn een fonds gedeponeerd waarmee het SVn 

gemeenten kan stimuleren om meer startersleningen aan te bieden. Door uit het 

VROM startersfonds de leningkosten voor de gemeenten te halveren, ontstaat de 

mogelijkheid van een verdubbeling van het aantal VROM startersleningen in de 

komende jaren. Het Ministerie van VROM blijft in de helft van de startersleningen 

bijdragen totdat het fonds is uitgeput. 

De voorgestelde Verordening VROM Starterslening gemeente Hillegom voldoet aan de 

voorwaarden om voor het VROM startersfonds in aanmerking te komen.  

    

Communicatie:Communicatie:Communicatie:Communicatie:    

Wanneer de verordening is vastgesteld zal er het eerste jaar iedere maand een bericht 

gepubliceerd worden in de Hillegommer. Hierdoor blijven de inwoners van Hillegom 

er op geattendeerd. Ook via de site zal er informatie over deze 

verordening/starterslening gegeven worden.  

Er zal een informatiebijeenkomst georganiseerd worden door het SVn voor de 

makelaars, hypotheek verstrekkers enz. Zo is het voor deze groep ook duidelijk hoe 

ze hier mee om kunnen/moeten gaan. 

Verder willen we graag een brochure ontwikkelen die bij makelaars,  

hypotheekverstrekkers enz. ter informatie kunnen liggen, maar uiteraard ook bij de 

gemeentewinkel verstrekt kunnen worden.  

De Verordening VROM Starterslening gemeente Hillegom met bijbehorende bijlagen 

zal na het vaststellen van de raad gepubliceerd moeten worden.  

 

Uitvoering:Uitvoering:Uitvoering:Uitvoering:    

Aanvragen voor een starterslening komen bij de gemeente binnen. Deze toetst de 

aanvraag aan de Verordening VROM Starterslening gemeente Hillegom. Vervolgens 

wijzen zij de aanvraag toe of af. De uitvoering van de lening en de complete nazorg 

wordt verzorgd door het SVn. 

Na drie jaar zal de gemeente de VROM Starterslening evalueren. Het effect kan 

worden gemeten aan het aantal verstrekte startersleningen in een jaar. 

Naar schatting zal deze regeling 50 uur per jaar vragen van de medewerker 

Volkshuisvesting. Deze uren zijn opgenomen in de functie van de medewerker 

Volkshuisvesting. Dit is een schatting en zal uiteindelijk afhankelijk zijn van het 

aantal aanvragen die binnen komen voor een starterslening. Na een jaar zal 

geëvalueerd worden of de geschatte uren toereikend zijn. 

    

Financiële dekking:Financiële dekking:Financiële dekking:Financiële dekking:    

In het jaar 2000 zijn de gemeentelijke aandelen in het Bouwfonds Nederlandse 

Gemeenten overgenomen door de ABN/Amro. De tegenwaarde ervan is 
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ondergebracht in rekening courant bij het SVn met de bedoeling daaruit laagrentende 

aflossingen opnieuw als lening in te zetten. 

Op 22 september 2009 bedroeg de gemeenterekening bij het SVn € 820.328. Hiervan 

is in 2006 € 200.000 beschikbaar gesteld voor monumentenleningen. Het overige 

bedrag, zo’n € 620.000 is beschikbaar voor startersleningen binnen de gemeente 

Hillegom. Indien noodzakelijk vullen we het bedrag aan tot € 1.000.000. Deze 

aanvulling van bijna € 400.000,- boeken we van onze reguliere bankrekening over 

naar de rekening bij het Svn. Het geld blijft van ons. Deze overboeking heeft verder 

geen financiële gevolgen. De financieringskosten van het revolving fund zijn al in de 

begroting 2010 verwerkt. Deze staan bij programma 1 ruimte, onder de 

kapitaallasten. 

 

Wanneer er € 1.000.000 beschikbaar is voor startersleningen kunnen we de volgende 

rekensom maken: 

Een starterslening mag maximaal € 30.000  bedragen. Hiervan wordt € 15.000 van de 

gemeentelijke rekening gefinancierd en € 15.000 (= 50%) uit het VROM fonds 

gefinancierd. Dit betekent dat € 1.000.000 / € 15.000 = 66 leningen verstrekt 

kunnen worden van dit bedrag. Wanneer we de eerste 3 jaar elk jaar leningen willen 

verstrekken, zullen we dit aantal 66 door 3 jaar moeten delen: 66 / 3 = 22 leningen. 

Er kunnen dan 22 leningen per jaar verstrekt worden. Omdat er in het vierde jaar nog 

weinig middelen terug gevloeid zijn uit de verstrekte leningen uit het eerste jaar, 

hebben we de maximaal te verstrekken leningen per jaar op 20 bepaald.  

Het zal niet bij elke lening zo zijn dat er € 30.000 wordt verleend. Mensen kunnen 

ook minder lenen.  

    

Urgentie:Urgentie:Urgentie:Urgentie:    

In de Motie van de raad op 14 mei 2009 wordt genoemd dat een Verordening  

Starterslening op korte termijn aan de raad voorgelegd moet worden. 

 

Kanttekeningen:Kanttekeningen:Kanttekeningen:Kanttekeningen:    

1.1 De aflossing kan traag op gang komen. 

De kringloop van middelen (revolving fund) komt alleen op gang als bij een 

substantieel deel van de kopers sprake is van (toekomstige) inkomensgroei. Is er 

weinig tot geen inkomensgroei, dan wordt er pas aan het eind van de looptijd van 30 

jaar terugbetaald. Of eerder, als de woning wordt verkocht.  

Maar de middelen zullen altijd terug vloeien naar de gemeentelijke rekening bij het 

SVn. 

 

2.1 Het effect kan zijn dat niet iedereen een startersleningen kan verkrijgen. 

Wanneer er meer aanvragen voor een starterslening zijn dan 20 maal binnen een jaar, 

dan vallen deze mensen buiten de boot. Zij kunnen niet geholpen worden aan een 

starterslening op het moment dat zij daar behoefte aan hebben. Wel zouden zij het 

volgende jaar opnieuw een aanvraag kunnen doen. Mocht het noodzakelijk zijn 

kunnen burgemeester en wethouders dit aantal aanpassen. 
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7.1 Het VROM budget kan opraken. 

Het SVn verwacht dat er voor de komende twee tot drie jaar voldoende middelen in 

het fonds zitten, maar kan daarover geen zekerheid bieden. Als het VROM fonds leeg 

is, komt de starterslening weer voor 100% voor rekening van de gemeente. Dat heeft 

consequenties voor het budget en dus voor het aantal startersleningen dat verstrekt 

kan worden.  

Tot deze tijd kunnen wij gewoon gebruik blijven maken van de VROM regeling. 

Wellicht dat het ministerie van VROM na een succes weer een budget beschikbaar 

stelt. 

 

 

namens het college van burgemeester en wethouders, 

 

ing. G.P. van Lierop  drs. A. Mans  

secretaris voorzitter 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ter inzage gelegd: 

- Verordening VROM Starterslening gemeente Hillegom 

- Procedures en gemeentelijke uitvoeringsregels VROM Starterslening dd oktober 2006 

- Gemeentelijke uitvoeringsregels VROM Starterslening dd oktober 2006 

- Algemene bepalingen voor geldleningen (SVn Informatiemap) dd mei 2009 

- Motie raad 14-05-2009 inzake Structuurvisie, thema Wonen, startersleningen 


