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Agendanummer:

Onderwerp: Verordening Starterslening

Steenbergen; 23 februari 2021

Aan de raad,

1.
Inleiding
Vanuit de fracties van de PvdA en Volkspartij is een initiatiefvoorstel ingediend om de positie van
starters meer specifiek nestverlaters op de woningmarkt te versterken. Een voorstel tot het
aanpassen van de Verordening Starterslening ten einde het gebruik van de starterslening te
bevorderen en daarmee de positie van nestverlaters op de woningmarkt te versterken wordt dan
ook door ons college omarmd. Enerzijds door de maximale koopprijs aan te passen van C 184.400, naar C 215.000, - en anderzijds door het maximale leenbedrag te verhogen van C 30.000, - naar
C 35.000,
2. Achtergrond
Door de stijgende huizenprijzen wordt het voor starters op de woningmarkt steeds lastiger om een
woning te kopen. De gemeente Steenbergen verleent al 18 jaar startersleningen. De maximale
koopprijs voor een starterslening ligt op C 184.400, -. Dit is sinds 2016 het maximale bedrag. Het
aantal verstrekte startersleningen neemt door de stijgende huizenprijzen dan ook af.
jaartal
Verstrekte leningen

2016
20

2017
17

2018
30

2019
13

2020
12

Er wordt gekozen voor een vaststelling van een geheel nieuwe verordening omdat sinds 2019 ook
de wijze van toewijzing van de starterslening en de rolverdeling tussen gemeente en SVn is
gewijzigd. Vanwege de privacyregelgeving in het kader van de AVG (Algemene Verordening
Gegevensbescherming) worden de financiële gegevens sinds 2019 niet meer bij de gemeente
aangeleverd maar enkel bij het SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten).
De gemeente toetst enkel aan de eisen van de verordening Starterslening en het SVn bepaald aan
de hand van de financiële toets de uiteindelijke hoogte van de starterslening. De verordening wordt
nu door aanpassing van de artikelen 4, 5, 6 en 7 ook in lijn gebracht met deze al bestaande
handelswijze.

3. Overwegingen
Om de positie van de starter op de woningmarkt te versterken is het wenselijk om het maximale
koopbedrag van een woning om in aanmerking te komen voor een starterslening te verhogen naar
een bedrag van C 215.000, - en meer in overeenstemming te brengen met de veranderende
woningmarkt. Tevens is het gewenst om het bereik voor starters te vergroten door ook het
maximale bedrag voor een starterslening aan te passen naar een bedrag van C 35.000, -.

Dit dient plaats te vinden door het vaststellen van een nieuwe Verordening Starterslening door uw
raad waarin de gewenste aanpassingen zijn verwerkt. De huidige verordening zal tegelijkertijd
dienen te worden ingetrokken.

4.
Middelen
De kosten voor het afsluiten van startersleningen zijn minimaal, de verstrekte leningen komen op
termijn terug. De middelen staan momenteel op de gemeentelijke bankrekening en kunnen dus
worden ingezet voor het verstrekken van startersleningen. In een apart voorstel wordt aan uw raad
gevraagd om extra budget beschikbaar te stellen zodat er voldoende startersleningen kunnen
worden verstrekt.
5. Risico's
De startersleningen worden verstrekt onder NHG (Nationale Hypotheek Garantie), waardoor de
risico's voor de gemeente gering zijn. Bij het niet overnemen van dit voorstel loopt u het risico op
maatschappelijke weerstand. Het instrument starterslening wordt al jarenlang gebruikt door de
gemeente om jongeren toegang te geven tot de koopwoningmarkt. Door het bedrag niette
verhogen zullen er steeds minder startersleningen worden verstrekt en is de kans groot dat
jongeren noodgedwongen langer bij hun ouders moeten blijven wonen.
6. Communicatie/Aanpak
De nieuwe verordening zal worden gepubliceerd via de gebruikelijke kanalen. Er zal een persbericht
uitgaan om het onder de aandacht te brengen. De starterslening is al zodanig bekend, niet alleen bij
de bevolking maar vooral ook bij de hypotheekverstrekkers dat extra communicatieve inzet niet
noodzakelijk is.
7. Voorstel
Instemmen met het vaststellen van de Verordening Starterslening Steenbergen en intrekking oude
verordening uit 2016 conform bijbehorend raadsbesluit.
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Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Steenbergen,
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