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Aan de Raad, 

De gemeente maakt al vele jaren gebruik van het instrument Starterslening. Het blijkt een efficiënt 
instrument te zijn om starters op de woningmarkt te helpen om een woning te kopen. De Starterslening is 
een tweede lening als aanvulling op de eerste hypotheek. Hiermee hebben starters meer financiële 
mogelijkheden om toch een woning te kunnen kopen tegen passende maandlasten. De eerste drie jaar 
wordt er geen rente of aflossing betaald over de starterslening, daarna wel. Tenzij men het dan nog niet 
kan betalen. Er kan dan een hertoetst worden aangevraagd. Het grote voordeel van het instrument 
starterslening is dat het beschikbaar gestelde geld voor de uitgifte van statersleningen meerdere keren 
kan worden ingezet. Na het betalen van aflossing en rente komt het geld weer terug en kan het opnieuw 
worden uitgeleend. Er is sprake van een zogenaamd revolverend fonds. Vanwege het succes hebben 
zowel het rijk als de provincie na de start van de crisis op de woningmarkt besloten om ook een gedeelte 
van de lening te bekostigen. Het rijk betaalde 50^o van de lening, de provincie 250Zo, de gemeente 257o. 
Zowel de provincie als het rijk hebben vanwege budgettaire redenen besloten om het product 
startersleningen niet meer mee te financieren. De provinciale bijdrage wordt al sinds november 2014 niet 
meer verstrekt. De rijksbijdrage zal vanaf 1 mei 2015 komen te vervallen. 

Per 1 januari 2015 is er nog een gemeentelijk budget aanwezig voor het toekennen van startersleningen 
van C 329 .164 ,16 . Dit is vrijwel gelijk aan het beschikbare budget van 2 jaar geleden. Zolang er nog 
budget beschikbaar is zullen de startersleningen nog worden toegekend. Mocht de bodem van het budget 
in beeld komen dan zal er aan uw gemeenteraad een voorstel worden gedaan tot het al dan niet 
toekennen van een nieuw budget voor het toekennen van startersleningen. De verwachting is dat met het 
nog beschikbare budget nog zeker gedurende een jaar leningen kunnen worden verstrekt. 

Het instrument starterslening is in 2014 zeer succesvol gebleken. In totaal zijn er 23 nieuwe 
startersleningen verstrekt. In 2 0 1 3 zijn er 12 startersleningen verstrekt en in 2 0 1 2 6 startersleningen. Er 
staan in totaal nog 65 startersleningen open. Over 28 van deze uitstaande leningen wordt rente- en 
aflossing betaald. Het totale gemeentelijke saldo aan uitstaande startersleningen bedraagt per 1-1-2015 

C 859 .849 ,85 . 

Hoogachtend, 
burgemeester én wethouders van Steenbergen, 
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