
gemeente Steenbergen

750 jaar Steenbergen 
25 jaar één gemeenteRD2200200 Samen maken we 

geschiedenis www.steenbergen2022.nlWWW.!

Raadsvergadering Agendanummer:
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Steenbergen; 16 augustus 2022

Aan de raad,

1. Inleiding
Uw raad heeft op 25 maart 2021 (Corsanummer RD 2100025) besloten een nieuwe verordening 
starterslening vast te stellen. Hierin was onder andere een aanpassing meegenomen van het 
toepassingsbereik van de Starterslening naar C 215.000, - vanwege de gestegen woningprijzen en 
daaraan gekoppeld ook een toename van het maximale bedrag van de starterslening naar 
C 35.000, De huizenprijzen zijn echter sindsdien exorbitant gestegen waardoor het wenselijk is om 
de prijs aan te passen naar een hoger bedrag. Daarnaast heeft de rijksoverheid besloten dat boven 
op de NHG (Nationale Hypotheek Garantie) grens, investeringskosten ten behoeve van 
duurzaamheid tot maximaal 60Zo van de aankoopprijs van een woning geleend kunnen worden. Dit in 
verband met de gestegen energieprijzen. We willen deze aanpassing ook meenemen binnen de 
verordening.

2. Achtergrond
De starterslening is een lening waardoor starters op de koopwoningmarkt tegen gunstige condities 
een woning kunnen kopen. Het is een tweede annuïteitenhypotheek die kopers kunnen afsluiten 
met de gemeente als aan de eisen zoals gesteld in de gemeentelijke verordening wordt voldaan en 
het inkomen te laag is om een reguliere hypotheek te kunnen verkrijgen. Over de starterslening 
behoeft in eerste instantie geen rente of aflossing te worden betaald. Er moet pas rente en aflossing 
worden betaald als het inkomen gaat stijgen. In het uiterste geval wordt er nooit rente en aflossing 
betaald over de lening. De gemeente loopt dan geen risico omdat de aangekochte woningen vallen 
onder de Nationale Hypotheek Garantie.

3. Overwegingen
De gemiddelde huizenprijzen in de gemeente Steenbergen zijn sinds de vaststelling van de nieuwe 
verordening Starterslening in maart 2021 ongeveer gestegen met 200Zo. Gelet daarop wordt 
voorgesteld om uit te gaan van een verhoging van de prijs van een woning die in aanmerking komt 
voor een starterslening van C 215.000, - naar C 255.000, Daarnaast wordt vanwege de gestegen 
energiekosten de mogelijkheid geboden om 60Zo extra te lenen bovenop de genoemde C 255.000, - 
voor verduurzamingsinvesteringen voor bestaande woningen, te weten een bedrag van C 15.300,
Dit wordt toegevoegd aan de verordening. Niet voor nieuwbouwwoningen omdat deze al per 
definitie duurzaam worden gebouwd. Waar het de verduurzamingsmaatregelen betreft, wordt er 
aangesloten bij hetgeen dat is opgenomen onder de NHG-regeling. De stimuleringslening kan los
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daarvan ook worden aangevraagd voor het treffen van duurzaamheidsmaatregelen onder de 
voorwaarde dat voldaan wordt aan de inkomenseisen.
In aanvulling op de toch aanzienlijke verhoging van de aankoopprijs van een woning voor een 
starterslening wordt ook voorgesteld om het maximale leningsbedrag te verhogen naar 200Zo van de 
koop(aanneemsom) van een woning conform NHG en hier geen lagere afwijkende grens meer voor 
op te nemen.

4. Middelen
Uw raad heeft ook op 25 maart 2021 (Corsa nummer RD 2100028) besloten om C 1.000.000, - 
beschikbaar te stellen voor het verstrekken van startersleningen en stimuleringsleningen. Hiervan is 
per 1 juni 2022 ongeveer C 250.000, - benut. In de praktijk zijn er gedurende deze periode meer 
leningen verstrekt. Dit komt doordat er rente en aflossing wordt betaald over in het verleden 
verstrekt leningen die weer opnieuw worden ingezet voor het verstrekken van startersleningen en 
stimuleringsleningen.

Verstrekte leningen aan starters staan als vordering op de balans van de gemeente, onderdeel 
financiële activa. Gedane aflossingen door starters worden hiervan ook weer afgeboekt. Een 
overzicht hiervan is terug te vinden op pagina 173 van de jaarrekening.

5. Duurzaamheid
Vanwege de gestegen energiekosten kunnen starters een extra bedrag lenen van 60Zo op de 
aankoopprijs van een woning. Achterliggend doel van deze aanpassing is het bevorderen van het 
treffen van duurzaamheidsmaatregelen en hieraan gekoppeld ook het terugdringen van de 
maandelijks energielasten voor starters op de koopwoningmarkt.

6. Risico's
De verwachting is dat er door een verhoging van het toepassingsbereik er meer vraag komt naar 
startersleningen. In theorie zou dit zodanig hoog kunnen zijn dat we net als sommige andere 
gemeenten een maximum moeten gaan stellen aan het jaarlijks aantal te verstrekken 
startersleningen. Het is wenselijk om dit te voorkomen, omdat dit een hoog willekeur gehalte heeft. 
Vandaar dat er niet gekozen is om aan te sluiten bij het maximale bedrag van de NHG (C 355.000,-). 
Door niet de maximale ruimte die NHG biedt te gebruiken achten we de kans klein dat we 
startersleningen moeten afwijzen vanwege een te hoge vraag. Mochten er ontwikkelingen zijn die 
we nu niet voorzien hebben dan staat eventueel ook de mogelijkheid open om het bedrag weer 
naar beneden bij te stellen.

7. Communicatie/Aanpak
De aanpassing van de verordening zal worden gepubliceerd in het gemeenteblad en verwerkt in de 
decentrale regelingenbank. De in onze gemeente actieve hypotheekverstrekkers zullen worden 
geïnformeerd over de aanpassing van de verordening.

8. Voorstel
Het wijzigingsbesluit verordening Starterslening gemeente Steenbergen vast te stellen.

Hoogachtend, —^
burgemeester en wethouders van Steenbergen, j
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