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Onderwerp 
Verordening Starterslening Gemeente Albrandswaard 2014 
 
Geadviseerde beslissing: 
1. Deelnemen aan de Starterslening van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse 

gemeenten; 
2. Het vaststellen van de verordening 'Starterslening Gemeente Albrandswaard 2014' en 
3. Van de beschikbare fondsgelden op de gemeenterekening bij het SVn: 

- € 100.000 te reserveren voor 'het onderhoud aan gemeentelijke monumenten' en  
- € 225.000 te reserveren voor 'startersleningen'.  

 
 
Onderwerp 
Verordening Starterslening Gemeente Albrandswaard 2014 
 
Inleiding 
In de raadsvergadering van 10 juni 2013 is het initiatiefvoorstel van de fractie EVA voor het 
verstrekken van geldleningen aan starters op de woningmarkt met algemene stemmen aangenomen.  
Uw raad heeft ons gevraagd het betreffende initiatief verder uit te werken en daar op terug te komen. 
Naar aanleiding van dit besluit is over dit onderwerp gesproken met een vertegenwoordiger van het 
Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (hierna SVn).  
In dit overleg is vooral gesproken over: 
· de beleidsuitgangspunten en financiën rond het verstrekken van startersleningen; 
· de ervaringen van SVn met startersleningen bij andere gemeenten en  
· de verdubbeling van in te zetten fondsgelden door het Rijk. 
De ontvangen informatie en adviezen hieromtrent zijn verwerkt in de (concept) 'Verordening 
Starterslening Albrandswaard 2014', die voor u als bijlage bij dit voorstel is gevoegd. 
 
Voorgeschiedenis. 
De gemeente Albrandswaard heeft eind jaren negentig haar aandelen Bouwfonds verkocht.  
Met de opbrengst van die verkoop wordt vanaf begin 2000 deelgenomen aan het Stimuleringsfonds 
Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (verder SVn).  
De gelden in het fonds kunnen worden aangewend voor Volkshuisvestelijke doelen in de breedste zin 
van het woord, waaronder ook zogenaamde startersleningen.  
 
BEOOGD EFFECT 
Het doel van dit voorstel is het vergroten van de Albrandswaardse huizenmarkt voor lokale jonge 
mensen.  
 
Het is voor starters moeilijk, zeker onder de huidige marktomstandigheden, om een passende 
koopwoning te bemachtigen. Goedkope koopwoningen in Poortugaal en Rhoon voor starters zijn 
schaars. Uit gegevens van verkoopprojecten binnen Albrandswaard van de afgelopen jaren blijkt dat 
het percentage starters uit Albrandswaard dat wil kopen hoog is, maar dat deze doelgroep veelal niet 
in staat is hiervoor de financiering rond te krijgen 



De starterslening kan hierbij helpen. De SVn heeft, in samenwerking met de Vereniging Nederlandse 
Gemeenten, in 2007 de starterslening ontwikkeld.  
Het beschikbaar stellen er van biedt: 
- de starter een opstap om een eerste koopwoning te verwerven; 
- wordt het aanbod goedkope(re) woningen indirect vergroot; 
- geeft hem/haar meer kans op de koopwoningmarkt; 
- wordt het eigen woningbezit en de doorstroming op de woningmarkt bevorderd en 
- verminderd het de druk op de huurwoningenmarkt.  
 
ARGUMENTEN 
1.1 Het Rijk heeft een fonds beschikbaar gesteld voor startersleningen 
Vanaf 1 januari 2013 heeft het Rijk een fonds beschikbaar gesteld voor startersleningen ter grootte 
van  € 50 miljoen. Wanneer een gemeente een starterslening beschikbaar stelt, wordt uit dit fonds, 
zolang er geld beschikbaar is, de helft van de lening betaald. Het feitelijk beschikbare bedrag voor het 
verstrekken van startersleningen voor de gemeente Albrandswaard wordt hiermee verdubbeld. De 
gemeente dient zich hiervoor aan te melden bij het SVn. Met de introductie van de 'starterslening' 
verwachten wij een bijdrage te kunnen leveren aan de broodnodige doorstroming binnen de 
woningmarkt in de kernen Poortugaal en Rhoon. Ook eigenaren van woningen die hun woning nu te 
koop hebben staan, kunnen hiermee worden geholpen. 
 
2.1 Wie komen in aanmerking 
1. Verblijfsgerechtigde personen (starters) in de gemeente Albrandswaard die niet eerder in het bezit 

zijn geweest van een koopwoning; 
2. Studerende/schoolgaande kinderen van in Albrandswaard woonachtige verblijfsgerechtigde 

personen, die nu uitwonend zijn maar binnen een jaar na afronding van de studie of school zich 
opnieuw in Albrandswaard willen vestigen en daarvoor minimaal drie aaneengesloten jaren in 
Albrandswaard hebben gewoond. 

 
2.2 Ingezetenen criterium 
Goedkope huur- en koopwoningen in de gemeente zijn schaars. 
Bij de huidige verdeling van huurwoningen in de gemeente is de balans tussen regionale- en lokale 
woningzoekenden behoorlijk verstoord. Het aantal reacties van woningzoekenden op populaire 
verhuurcomplexen is ongekend hoog. Albrandswaard kent op een gemeente na de hoogste marktdruk 
in de regio. Als gevolg hiervan kunnen lokale starters nog maar nauwelijks hun weg vinden naar 
zelfstandige woonruimte. Vertrek van deze jonge starters uit de gemeente is ongewenst. Zij vormen 
'het kader' van de toekomstige gemeenschap. Om hun kansen iets te vergroten  is in de verordening 
een ingezetenen criterium opgenomen. 
 
2.3 Leeftijdbeperking 
Het verstrekken van een starterslening is de eerste drie jaar rente- en aflossingsvrij. 
Om het revolving effect binnen het fonds zo groot mogelijk te doen zijn is een leeftijdbeperking van 18-
35 jaar opgenomen. De ervaring in andere gemeenten leert dat deze leeftijdsgroep nog steeds het 
beste inkomensperspectief heeft voor terugbetalen van de lening, waardoor het op termijn mogelijk 
wordt meer starters een lening te verstrekken. 
 
2.4 Aankoop in combinatie met andere financiële regelingen 
De starterslening wordt niet verstrekt in combinatie met andere startersleningen of een korting bij 
aankoop van een corporatiewoning. 
 



3.1 Huidige inzet fonds 
Sinds 2001 wordt het tegoed, middels de verordening 'laagrentende leningen voor het onderhoud aan 
gemeentelijke monumenten', ingezet voor het onderhoud aan gemeentelijke monumenten.  
Gelet op het voorliggende initiatief van de fractie EVA vraagt dit om een wijziging van inzet van 
beschikbare middelen. Ondanks het feit dat eigenaren van gemeentelijke monumenten nog nooit een 
aanvraag voor een dergelijke lening hebben gedaan dient naar onze mening het behoud van cultureel 
erfgoed binnen de gemeente in stand te blijven.  
In dat verband stellen wij u voor deze vigerende verordening niet in te trekken maar een deel van het 
totale tegoed voor dit onderhoud beschikbaar te houden. 
Voor een nadere toelichting op dit punt verwijzen wij u naar het kopje 'financiën'. 
 
KANTTEKENINGEN 
Door de beperkte omvang van het fonds kunnen slechts een beperkt aantal starters geholpen worden. 
Gelet op de beperkte omvang van het fonds kunnen in theorie slechts 13 starters aan een lening 
worden geholpen.  
Gelet op dit kleine aantal hebben wij gemeend ook te kijken naar andere middelen die een bijdrage 
leveren aan het vergroten van de kansen van Albrandswaardse starters op de woningmarkt. 
Geadviseerd wordt om: 
1. Het maximale bedrag voor een starterslening te limiteren  op  een bedrag van maximaal € 35.000 

met een aankoopkostengrens gelijk aan de normen voor Nationale Hypotheek Garantie (NHG), 
thans een bedrag van € 290.000 (per 1 juli 2014 € 265.000); 

2. Naast de starterslening de bouw van goedkope koopwoningen in de gemeente te stimuleren. Als 
voorbeeld kunt u denken aan het bouwplan 'Hart van Ghijseland' (collegebesluit 132614 d.d. 17 
september 2013). 

 
Beperkte effecten van startersleningen  
Het effect dat van een starterslening uitgaat is beperkt. Een starter brengt slechts een beperkte 
'verhuisketen' op gang. Niettemin wordt naast economische effecten (loodgieter, stucadoor, 
woninginrichter) toch verwacht dat de verkoper van een woning, die nu te koop staat, door het 
verstrekken van een lening wordt geholpen.  

 
FINANCIËN 
Saldo, verdeling en kosten 
Per 1 juli 2013 bedraagt het saldo van de gemeente rekening bij het SVn € 325.405,20.  
Van dit bedrag wordt € 225.000 beschikbaar gesteld voor startersleningen. 
Inclusief de verdubbeling van het Rijk is voor startersleningen € 450.000 beschikbaar.  
Uitgaande van dit saldo kunnen maximaal 13 leningen van € 35.000 worden verstrekt. 
 
Het restant, € 100.000, blijft beschikbaar voor de uitvoering van de verordening "laagrentende 
leningen voor het onderhoud aan gemeentelijke monumenten". 
 
De beheerkosten bedragen per jaar 0,5% van de uitstaande leningen, de schuldrest.  
Bij een schuldrest van € 455.000 bedragen de kosten voor beheer bij de SVn € 2.275 per jaar.  
 
 
 



 
 
 
Risico's 
Een risico is dat het fonds uitgeput raakt of dat er onvoldoende geld is om nog een lening te 
verstrekken (in de eerste drie jaar vloeien geen gelden terug naar het fonds). 
In de (concept)verordening is daarom opgenomen dat startersleningen alleen toegekend worden voor 
zover het saldo van de gemeenterekening dit toelaat.  
 
Kosten structurele regeling startersregeling 
Berekend is wat de kosten voor een structurele regeling bedragen. In het geval van het verstrekken 
van 40 startersleningen in 10 jaar is een externe financiering nodig van € 760.000. Kosten hiervan op 
jaarbasis bedragen € 23.462 
Bij het oplopen van het aantal te verstrekken leningen zullen de te begroten kosten jaarlijks met circa  
€ 2.500 toenemen.  
 

Jaar
 Verstrekte  starterslening 
 Verstrekte  starterslening 

cumulatie f 

 Totaal ontv angen 

 Kos ten SVn 

 Externe financiering 

 Rentekostenvan c. 

a a.1 b c  (= a.1  x 0 ,0 5 % ) d (= a-b +c ) e  (= d X  3 ,0 9 % )

1 1 4 0 .0 0 0                 1 4 0 .0 0 0                 -                             7 0 0                           -                             -                             

2 1 4 0 .0 0 0                 2 8 0 .0 0 0                 -                             1 .4 0 0                       -                             -                             

3 1 4 0 .0 0 0                 4 2 0 .0 0 0                 -                             2 .1 0 0                       -                             -                             

4 1 4 0 .0 0 0                 5 6 0 .0 0 0                 9 .1 0 7                       2 .8 0 0                       1 3 3 .6 9 3                 4 .1 3 1                       

5 1 4 0 .0 0 0                 7 0 0 .0 0 0                 1 8 .2 1 4                    3 .5 0 0                       2 5 .9 7 8                    8 .0 0 2                       

6 1 4 0 .0 0 0                 8 4 0 .0 0 0                 2 7 .3 2 2                    4 .2 0 0                       3 7 5 .8 5 7                 1 1 .6 1 4                    

7 1 4 0 .0 0 0                 9 8 0 .0 0 0                 3 6 .4 2 9                    4 .9 0 0                       4 8 4 .3 2 8                 1 4 .9 6 6                    

8 1 4 0 .0 0 0                 1 .1 2 0 .0 0 0            4 5 .5 3 6                    5 .6 0 0                       5 8 4 .3 9 2                 1 8 .0 5 8                    

9 1 4 0 .0 0 0                 1 .2 6 0 .0 0 0            5 4 .6 4 3                    6 .3 0 0                       6 7 6 .0 4 9                 2 0 .8 9 0                    

1 0 1 4 0 .0 0 0                 1 .4 0 0 .0 0 0            6 3 .7 5 0                    7 .0 0 0                       7 5 9 .9 2 8                 2 3 .4 6 2                     
 
Om in deze financieel moeilijke tijden de begroting niet extra te belasten is er voor gekozen in de 
(concept)verordening op te nemen dat startersleningen alleen worden toegekend voor zover het saldo 
op de Gemeenterekening dit toelaat en daarnaast te kijken naar andere middelen die mogelijk een 
bijdrage leveren aan het vergroten van de kansen van Albrandswaardse starters op de woningmarkt.  
Het bouwen van goedkope koopwoningen in het Hart van Ghijseland is zo'n mogelijkheid 
(collegebesluit 132614 d.d. 17 september 2013). 
 
COMMUNICATIE/BURGERPARTICIPATIE 
De gemeente gaat de bij het proces betrokken groepen, zoals de interne projectleiders en in de 



gemeente actieve ontwikkelaars, makelaars, banken en woningcorporaties inlichten over de 
mogelijkheden en voorwaarden van de starterslening. Voor de  doelgroep zal de mogelijkheid van een 
starterslening op de gemeentepagina in de Schakel en op de website van de gemeente gepubliceerd 
worden.  
Aanvraagformulieren voor een starterslening zullen in ieder geval op het gemeentehuis beschikbaar 
zijn. 
 
UITVOERING 
Wat doet de gemeente 
De gemeente ontwikkelt een standaard aanvraagformulier starterslening en toetst aan de hand 
hiervan of betrokkene voldoet aan de gestelde voorwaarden zoals opgenomen in de verordening. 
Indien hieraan wordt voldaan wordt de aanvraag naar de SVn gezonden.  
Op advies van het SVn kent de gemeente de lening toe of besluit tot afwijzing. De aanvrager krijgt 
hiervan bericht. 
 
Wat doet het SVn 
Het SVn voert een inkomenstoets uit en stelt vast of betrokkene in aanmerking komt voor een 
starterslening en voor welk bedrag.  Zij brengt hierover advies uit aan de gemeente.  Het SVn verzorgt 
tevens de financiële afwikkeling en de periodieke hertoetsing en legt verantwoording af aan de 
gemeente betreffende het toekennen van de lening en de hertoetsing. De urenbelasting voor de 
gemeente voor de uitvoering van de regeling is hierdoor minimaal.   
 
Verdere procedure 
Het is voor de aspirant-koper essentieel dat de gemeente snel beslist of een starterslening van 
toepassing is. Hiertoe zal een mandaat-besluit moeten worden genomen over het van toepassing zijn 
van de starterslening op een project én de bevoegdheid de starterslening toe te kennen. Het 
afdelingshoofd Ruimte en Advies van de BAR organisatie is hiervoor de aangewezen persoon. 
 
BIJLAGEN 

  137347: Verordening Starterslening Albrandswaard 2014  
  137348: Hoe werkt de starterslening  
  129725: Initiatiefvoorstel EVA Beschikbaar stellen startersleningen  
  137546: Productspecificaties Starterslening  
 

 
Poortugaal, 17 december 2013 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 
 


