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Onderwerp: Woonprogramma 2020-2024 - Starters op de Hillegomse woningmarkt  

De raad,

overwegende dat
 starters in de gemeente Hillegom aangewezen zijn op goedkope koop of sociale huur;
 sociale relaties belangrijk zijn bij de vestigingsproblematiek van jongeren en veel 

Hillegomse jongeren die starten op de woningmarkt een sterke binding hebben met 
hun omgeving en graag in de gemeente Hillegom willen blijven wonen;

 aangezien financiering vaak een struikelblok is, startende huishoudens in Hillegom 
grote moeite hebben om in het segment tot €250.000,- een koopwoning te 
bemachtigen;

 de gemeente Hillegom een starterslening ter beschikking stelt tot maximaal € 30.000 
per aangekochte woning;

 de Rekenkamercommissie Hillegom - Lisse constateert dat de starterslening niet 
optimaal wordt benut, aangezien het maximum aantal leningen niet wordt verstrekt;

 de Rekenkamercommissie Hillegom - Lisse aanbeveelt om de starterslening ter 
beschikking te stellen tot maximaal € 50.000 per aangekochte woning;

 indexatie of verruiming niet heeft plaatsgevonden sinds in 2006 de Verordening 
stimuleringsfonds startersregeling is aangenomen omtrent de hoogte van de 
starterslening terwijl de huizenprijzen wel significant zijn gestegen;

 de Verordening stimuleringsfonds startersregeling separaat beleid is, die buiten de 
scope van de woonvisie valt en de gewenste integrale aanpak van het 
woonprogramma niet negatief beïnvloedt;

 er op dit moment een afname is van het aantal verstrekte startersleningen, die 
samenhangt met het landelijke beeld dat starters als gevolg van stijgende 
woningprijzen, een verminderd woningaanbod en strengere financieringsnormen 
steeds minder toegang hebben tot de woningmarkt  (Stimuleringinsfonds 
Volkshuisvesting, Jaarverslag 2018);

 het fonds voor de startersleningen revolverend is, er een wisselend bedrag in kas is en 
er tot nu toe altijd voldoende geld beschikbaar is geweest om aan nieuwe aanvragen 
te kunnen voldoen,

van mening dat
 beperkt aanbod van betaalbare koopwoningen de hoofdoorzaak van het toenemende 

woningtekort is voor starters in Hillegom;
 voor het sociaal en economisch aantrekkelijk en leefbaar houden van Hillegom het van 

belang is dat juist de jongeren en startende huishoudens in Hillegom blijven,
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gehoord de beraadslaging,

verzoekt het college
 de inwoners van de gemeente Hillegom actief te informeren over de faciliteiten die de 

gemeente beschikbaar heeft gesteld om starters te helpen bij het kopen van een huis;
 de raad een voorstel voor te leggen om de voorwaarden voor het toekennen van een 

starterslening aan te passen door de hoogte van de starterslening te verhogen van 
€ 30.000 naar € 50.000 conform de aanbeveling van de rekenkamercommissie

en gaat over tot de orde van de dag.

Hillegom 9 juli 2020,

Namens de fracties van

CDA, Bloeiend Hillegom,
J. Zwaan A. Heemskerk-Rekké
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