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Z-16-54569 Ruimtelijke ontwikk eling Isabelle Salman Raadsvoorstel dhr. Verheijen  

Nr.     3. Bestuur\6429  

B&W-besluit   01-03-2016 

Raadscommissie  17-03-2016  

Raad    31-03-2016 

Agendanummer   9f 

 

Onderwerp:  

Verordening Starterslening gemeente Hillegom  

 

 

Wij stellen voor:  

1. De Verordening Starterslening gemeente Hillegom vast te stellen.      

 Waaronder: 

 -  Ieder jaar maximaal 10 Startersleningen uit te geven.  

 -  De doelgroep aan te passen naar inwoners die een sociale huurwoning achter  

 laten en jonge starters tot 35 jaar met een middeninkomen.  

2.  De Verordening VROM Starterslening gemeente Hillegom in te trekken.  

 

 

Bestaand kader:  

- Gemeentewet, artikel 147 

- Gemeentewet, artikel 149 

- Algemene wet bestuursrecht 

- Verordening VROM Starterslening gemeente Hillegom 

- Woonvisie 2015-2019 

 

Doelstelling:  

De Starterslening in te zetten voor het op gang brengen van de doorstroming van 

‘scheefwoners’ uit sociale huurwoningen naar betaalbare koopwoningen. Daarnaast de 

jonge starters met een laag of middeninkomen op gang te helpen op de woningmarkt.  

 

 

Inleiding: 

In de Woonvisie 2015-2019 heeft u de ambitie benoemd om doorstroming uit de sociale 

huursector te bevorderen en om de kansen voor middeninkomens te bevorderen. Een 

van de middelen om dit te bewerkstelligen is de Starterslening. Om de Starterslening 

hiervoor in te zetten moet de verordening aangepast worden. De aangepaste 

verordening wordt middels dit voorstel aan u voorgelegd.  
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Overzicht Startersregelingen     

72 verstrekte leningen     

€ 1.720.000 beschikbaar gesteld    

€ 1.700.919,50 gebruikt budget     

€ 25.543,32 betaalde beheervergoeding aan SVn 

8 
nieuwe Startersleningen voor 2016 door 
aflossingen. 

 

Bovenstaand overzicht geeft informatie over de verstrekte Startersleningen tot nu toe. 

Het beschikbaar gestelde budget is verdeeld over twee rekeningen. Een deel is 

opgenomen in een revolverend fonds, het andere deel komt na aflossing weer terug op 

de gemeenterekening.  

 

Met het huidige toekenningsplafond (vastgelegd in de huidige verordening) kan er nog 

€280.000,- aan het fonds Startersleningen worden toegevoegd. Met dit bedrag en het 

bedrag dat binnenkomt door aflossingen, verwachten wij in 2016 10 Startersleningen uit 

te kunnen geven en in 2017 naar verwachting ook 10. De jaren daarna verwachten we 

ook Startersleningen uit te kunnen geven door aflossingen. Hoeveel dit er per jaar zijn is 

moeilijk in te schatten.  

 

De Verordening Starterslening wordt op de volgende punten gewijzigd.  

We geven maximaal 10 Startersleningen per jaar uit.  

-  Een Starterslening kan maximaal € 30.000,- bedragen. Volgens de berekening 

kunnen we twee jaar Startersleningen uitgeven door het uitbreiden van het fonds. 

Echter merken wij dat Startersleningen sneller dan voorzien afgelost worden, 

waardoor wij eerder weer over de middelen beschikken.  

We passen de doelgroepen die in aanmerking komen voor een Starterslening aan.  

-  Inwoners die een sociale huurwoning achterlaten komen in aanmerking. Hiermee 

proberen we de doorstroom uit de sociale huursector te stimuleren. Naar 

verwachting zijn er zo’n 30% ‘scheefwoners’. Zij kunnen vaak net niet de stap maken 

naar een koopwoning. Deze personen krijgen met de Starterslening een extra 

stimulans om een sociale huurwoning achter te laten en een koopwoning te 

betrekken.  

-  Jonge starters tot 35 jaar met een middeninkomen komen ook in aanmerking. Voor 

middeninkomens is het lastig om een woning te kopen, zeker als starter op de 

koopwoningmarkt. Deze jonge inwoners zijn belangrijk voor Hillegom en kunnen 

daarom de Starterslening als steun in de rug goed gebruiken.  
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Argumenten: 

1.   De Verordening Starterslening is aangepast overeenkomstig bovenstaande 

maatregelen. 

Met de aangepaste maatregelen kunnen de ambities uit de Woonvisie 2015-2019 

deels worden bereikt. Het is één van de instrumenten om de doelen te bereiken.  

 

2. Aan deze Verordening wordt niet meer getoetst wanneer de nieuwe Verordening in 

werking treedt.  

De oude verordening moet worden ingetrokken omdat er niet gelijktijdig twee 

verordeningen van kracht kunnen zijn die betrekking hebben op hetzelfde 

onderwerp.  

 

Financiële dekking: 

Aan het fonds Startersleningen wordt € 280.000,- toegevoegd. Dit past binnen het 

huidige toekenningsplafond. Het huidige toekenningsplafond is namelijk  

€ 2.000.000,-. Hiervan is € 1.720.000,- gebruikt. Met dit bedrag en de bedragen die 

terugkomen na aflossing van Startersleningen kunnen wij de komende twee jaar in ieder 

geval nieuwe Startersleningen uitgeven.  

Deze liquide middelen worden van onze gemeenterekening bij de Bank Nederlandse 

Gemeenten (BNG) verplaatst naar onze gemeenterekening bij het Stimuleringsfonds 

Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn). Wanneer in de toekomst wordt gekozen 

voor het beëindigen van de Starterslening, kan dit bedrag weer terugvloeien naar de 

gemeenterekening bij de BNG.  

De jaarlijkse beheerskosten bedragen momenteel circa € 8.000,-. Met de uitbreiding 

van het aantal te verlenen Startersleningen wordt dit bedrag ook hoger evenals de 

rentelasten. Deze bedragen worden opgevangen binnen Programma 1 Ruimte. 

 

Financieel risico 

Het afhandelen van aanvragen gebeurt binnen de bestaande personele capaciteit. Deze 

uren zijn namelijk al meegenomen in de eerdere urenbegrotingen.  

Na drie jaar moet men beginnen met het aflossen van de Starterslening. Het idee hier 

achter is dat de starter dan meer inkomsten heeft. Het salaris kan verhoogd zijn of er 

zijn inmiddels twee kostwinners. Degenen die na deze drie jaar nog niet kunnen 

aflossen, vragen een hertoets aan bij het SVn. Gemiddeld vraagt 17% (landelijke cijfers 

2014) een hertoets aan, om het afbetalen van de Starterslening weer met drie jaar te 

kunnen uit stellen. In enkele gevallen gebeurt het dat men de lening helemaal niet af 

kan lossen. Hier zit geen risico in voor de gemeente. Het uitgeleende bedrag komt 

namelijk sowieso terug door verkoop van de woning, herfinanciering van de aanvrager 

en als laatste mogelijkheid via het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW).  

Gemiddeld lost 16% (landelijke cijfers 2014) de Starterslening vroegtijdig af.  
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Overige SVn leningen 

Naast het aanpassen van de Startersregeling zijn er nog andere leningsmogelijkheden 

bij het SVn die wij onderzoeken en/of opstellen voor de gemeente Hillegom. U bekijkt 

ook het voorstel voor het aanpassen van de Duurzaamheidslening. Begin 2016 heeft het 

SVn meer informatie beschikbaar over de Blijverslening, die zij momenteel ingesteld 

hebben. In 2016 onderzoeken wij de mogelijkheden hiervan voor Hillegom.  

Wanneer er besloten wordt om dit instrument te gaan toepassen in Hillegom, dan wordt 

daar een dergelijk voorstel en verordening voor opgesteld als de Starterslening en de 

Duurzaamheidslening.  

Bij alle leningsmogelijkheden worden er liquide middelen van onze gemeenterekening 

bij de (BNG) verplaatst naar onze gemeenterekening bij het Stimuleringsfonds 

Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) voor revolverende fondsen.  In 

onderstaand schema treft u een overzicht aan. 

 

 

 SVn leningen Huidig toekenningsplafond Toekenningsplafond vanaf 2016  

Starterslening € 2.000.000,- € 2.000.000,- 

Duurzaamheidslening -- € 500.000,- 

Blijverslening -- -- 

 

Participatie: 

De aanpassing van de Startersregeling is als actiepunt opgenomen bij de vastgestelde 

Woonvisie 2015-2019. Tijdens de voorbereiding van de Woonvisie hebben we uitgebreid 

gesproken met partijen, zoals de makelaars, Stek en de Huurdersbelangenvereniging 

(HBVB). 

Na de vaststelling van de aangepaste Verordening Starterslening gemeente Hillegom 

wordt dat bekend gemaakt middels de krant, de website, de makelaars in de buurt, de 

woningbouwcorporaties en ontwikkelaars.  

 

Urgentie: 

Om het besluit tijdig bekend te maken om tegelijk met de duurzaamheidslening op 1 

mei 2016 van start te gaan, is het wenselijk om in maart 2016 een raadsbesluit te 

nemen.  
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Kanttekeningen: 

- De gelden voor het revolverende fonds van de Starterslening kunnen niet voor 

andere doeleinden in Hillegom ingezet worden. 

-  De lening is een tweede hypothecaire lening naast de eerste die door de bank wordt 

afgegeven. Voor beide leningen moet men aflossen en rente betalen.  

-  Momenteel mogen alleen annuïteiten en lineaire hypotheken verstrekt worden. De 

Starterslening is dat niet. Het rijk heeft besloten de Starterslening uiterlijk tot 1 

januari 2017 in de huidige vorm te laten bestaan. Het is nog niet duidelijk of de 

Starterslening na deze tijd in de huidige vorm mag worden voortgezet. SVn is 

momenteel aan het kijken hoe de Starterslening aangepast kan worden, zodat deze 

wel voldoet aan de geldende wetgeving mocht het Rijk besluiten de 

uitzonderingspositie die geldt voor de huidige Starterslening niet te verlengen.  

 

 

Ter inzage gelegd: 

- Verordening Starterslening gemeente Hillegom 

Informatie bij: Isabelle Salman, I.Salman@hillegom.nl, tel.nr. 0252-537253. 
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Nr.     3. Bestuur\6429 

B&W-besluit   01-03-2016 
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Raad    31-03-2016 

Agendanummer   9f 

 

 

Onderwerp: 

Verordening Starterslening gemeente Hillegom 

 

 

De Raad van de gemeente Hillegom, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, 

gelet op het bepaalde in artikel 147 en 149 van de Gemeentewet 

 

besluit:  

1. De Verordening Starterslening gemeente Hillegom vast te stellen.      

 Waaronder: 

 - Ieder jaar maximaal 10 Startersleningen uit te geven.  

 - De doelgroep aan te passen naar inwoners die een sociale huurwoning achter 

laten en jonge starters tot 35 jaar met een middeninkomen.  

2. De Verordening VROM Starterslening gemeente Hillegom in te trekken.  

 

 

Aldus besloten in de vergadering van 31 maart 2016 

 

 

 

drs. P.M. Hulspas-Jordaan A. van Erk 

griffier voorzitter 

 

 


