
       
 
 

Initiatiefvoorstel 
 

Beschikbaar stellen startersleningen 
 

 
Datum:   13 mei 2013 
Betreft:  Bereikbaarheid woningmarkt van Albrandswaard vergroten voor jongeren, door 

introduceren van startersleningen.  
 
 
1.  Aanleiding  
 
EVA wil de bereikbaarheid van de Albrandswaardse huizenmarkt voor jongeren vergroten. Woningen 
in de gemeente Albrandswaard zijn gemiddeld duurder dan vergelijkbare woningen in buurgemeenten. 
Bovendien hebben aangepaste financieringsregels vanuit de landelijke overheid de afstand naar een 
eerste koopwoning voor veel mensen vergroot.  
 
Middels een starterslening wordt het verschil tussen de verwervingskosten van een woning en het 
bedrag dat maximaal kan worden geleend volgens NHG normen overbrugt. Deze starterslening kan 
vervolgens tegen gunstige voorwaarden worden afgelost.  
 
Samengevat is het voorstel om: 

1. Het initiatiefvoorstel “Beschikbaar stellen startersleningen” goed te laten keuren / aan te laten 
nemen, in de gemeenteraad van Albrandswaard en het college te verzoeken de volgende 
punten te laten onderzoeken en uit te werken: 

a. De exacte financiële ruimte vanuit SVn gelden en eventuele extra bijdrage vanuit het 
Rijk, beschikbaar gekomen vanaf 1 januari 2013, inzichtelijk te laten maken. 

b. Voorstel voor een verordening op de onderdelen als in punt 3 ‘oplossingsrichting en 
financiering’ genoemd.  
(zie als voorbeeld bijlage 1 voor verordening vanuit gemeente Ridderkerk). 

c. De consequenties voor de gemeente op het gebied van kosten, risico’s en benodigde 
dekking die invoering van de starterslening met zich meebrengt voor de gemeente 
Albrandswaard.  

2. Na nog volgende besluitvorming door de gemeenteraad op basis van de uitwerking van 
voorgaande punten over te gaan tot het verstrekken van de starterslening.  

 
 
2.  Kansen  
 
Het beschikbaar stellen van startersleningen biedt volgens EVA onder andere de volgende kansen: 
 

1. Meer Albrandswaardse (jongeren) de kans bieden op een eigen woning in Albrandswaard. 
2. Beschikbaar maken van huurwoningen middels doorschuiven van koop naar huur.  
3. Stimulering van de Albrandswaardse woningmarkt. 
4. Bijdragen aan mogelijkheid tot verbeteren verouderde woningen.   
5. Bijdragen aan verjonging in een vergrijzende gemeente. 

 
 



       
3. Oplossingsrichting en financiering 
 
Situatie: 
Ten behoeve van het realiseren van een starterslening kan worden samengewerkt met het 
Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn).  
 
De gemeente Albrandswaard heeft € 250.000,- beschikbaar voor het aanvragen van laagrentende 
leningen. Deze gelden zijn in het verleden (2001) bestemd voor de invulling van ‘Stimulerend 
monumentenbeleid met beperkte bescherming’.  
 
Binnen dit beleid bestaat de ruimte dat eigenaren van gemeentelijke monumentale panden / objecten 
wordt gevraagd/ gestimuleerd hun bezit vrijwillig voor te dragen voor ‘volledige 
bescherming’.  
 
Deze vrijwillige aanmelding voor volledige bescherming geeft recht op gratis advies en ambtelijke 
bijstand tijdens de behandeling van de bouwaanvraag. 
Ook kan de eigenaar bij de renovatie of verbouwing van zijn/haar monumentale pand een lening met 
lage rente afsluiten via de gemeente. Maximale leensom voor een dergelijke lening is 
€ 13.000,-. Dit bedrag mag alleen worden gebruikt voor onderhoud aan het monument. 
 
Evaluatie van dit beleid eind 2010 (behandeling carrousel 15-11-2010) heeft aangetoond dat er in 
geen enkel geval gebruik is gemaakt van deze regeling.   
 
Als onderdeel van de evaluatie is voorgesteld een aantal maatregelen te treffen om de invulling van 
het monumentenbeleid te bevorderen. De voorziening voor deze maatregelen is uiteindelijk niet 
opgenomen in de voorjaarsnota 2011.  
 
Navraag wijst uit dat er, na de getroffen maatregelen, tot aan maart 2013 geen aanvragen zijn 
geweest voor een laag rentelening.  
 
Voorstel: 
Het voorstel is om de gelden ten behoeve van de starterslening vanuit het SVn te onttrekken. Met dit 
geld kan de gemeente Albrandswaard enkele jaren een aantal jongeren actief de woningmarkt helpen 
te betreden.  
 
Bovenop deze gelden is er door minister Blok voor Wonen en Rijksdienst op 1 januari 2013 20 miljoen 
euro beschikbaar gesteld voor de starterslening. Met deze rijksbijdrage legt het Rijk de helft van de 
starterslening in.  
 
Naast de eenmalige investering vanuit het SVn geld dient er, vanuit de provincie, 0,5% beheerkosten 
op jaarbasis te worden voldaan over de schuldrest van de lening.  
 
Voor het uitvoeren van de starterslening in deze gemeente dient na het afsluiten van een 
deelnemingsovereenkomst een verordening te worden opgesteld, die antwoord geeft op de volgende 
punten: 

• De definitie van de doelgroep(en). 

• De Woningcategorie (bestaand, nieuwbouw of projectmatig).  
Meerwerk c.q. verbouwingskosten mogen worden meegeteld ter 
bepaling van de hoogte van de Starterslening. 

• De aankoopkostengrens. 

• De maximale Starterslening. 

• Het jaarbudget of algemeen plafond. 

• Dat de deelnemingsovereenkomst tussen de gemeente en SVn van toepassing is. 

• Dat de gemeente de door SVn vastgestelde productspecificaties Starterslening gebruikt. 
 
Meer details aangaande deze starterslening is te vinden op: 
http://www.svn.nl/FinancieleRegelingen/Paginas/Starterslening.aspx  



       
-  

Bijlage 1 – Voorbeeld verordening starterslening gemeente Ridderkerk 
Pagina 1/3 
 
Verordening stimuleringsfonds startersregeling Ridderkerk 2006 

Gegevens van de regeling 

Gegevens van de regeling 

Overheidsorganisatie Gemeente Ridderkerk 

Officiële naam regeling Verordening stimuleringsfonds startersregeling Ridderkerk 2006 

Citeertitel Verordening stimuleringsfonds startersregeling Ridderkerk 2006 

Vastgesteld door gemeenteraad 

Onderwerp volkshuisvesting en woningbouw 

Eigen onderwerp volkshuisvesting en woningbouw 

Opmerkingen m.b.t. de regeling 

Geen. 

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd 

1. Gemeentewet, art. 147, 149 

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) 

1.Geen 

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen 

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen 

Datum 
inwerkingtreding 

Terugwerkende kracht 
t/m 

Betreft 
Datum ondertekening, Bron 

bekendmaking 
Kenmerk voorstel 

01-05-2006 n.v.t. 
nieuwe 
regeling 

27-02-2006 gemeentejournaal, 27-
04-2006 

gemeentestukken 2006-
389 

Hoofdstuk 1. Begripsbepalingen 

De raad van de gemeente Ridderkerk; 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 24 januari 2006, nummer 389; 

gelet op artikel 147 en 149 van de Gemeentewet; 

b e s l u i t : 

Vast te stellen de 

VERORDENING STIMULERINGSFONDS STARTERSREGELING RIDDERKERK 2006 

Artikel 1 

In deze verordening wordt verstaan onder: 

a. SVn: Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten; 
b. Stimuleringsfonds Startersregeling: het fonds waaruit de gemeente, op grond van haar deelnemingsovereenkomst 

met het SVn, Startersleningen kan toekennen, en waarin de rente en de aflossingen over deze leningen worden 
teruggestort; 
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c. Starterslening: een lening die ten doel heeft om voor huishoudens met beperkte financiële mogelijkheden de ruimte te 
vergroten om een eigen woning te kopen, en die worden verstrekt op basis van de productspecificaties zoals 
vastgelegd in de SVn-informatiemap en de Gemeentelijke Uitvoeringsregeling Starterslening; 

d. Aanvrager: de aanstaande eigenaar die de aanvraag doet. Bij twee aanstaande eigenaren gelden beiden gezamenlijk 
als aanvrager; 

e. Huishouden: het huishouden van de aanvrager, bestaande uit een natuurlijk persoon en zijn niet duurzaam 
gescheiden levende echtgenoot, of geregistreerd partner, of degene die met hem/haar op de ontvangstdatum van de 
aanvraag voor de Starterslening een gezamenlijke huishouding voert of zal gaan voeren in de aan te kopen woning, 
niet zijnde kinderen of pleegkinderen. Er kunnen niet meer dan twee personen tot het aldus gedefinieerde huishouden 
behoren. 

f. Verwervingskosten: Kosten voor het in eigendom verkrijgen van een woning, zoals beschreven in de normen van de 
Nationale Hypotheek Garantie. 

Hoofdstuk 2. Algemene bepalingen 

Artikel 2 

1. Het Stimuleringsfonds Startersregeling is ondergebracht bij SVn. 

Hoofdstuk 3. Toepassingsbereik 

Artikel 6 

1. Deze verordening is uitsluitend van toepassing op leningaanvragen: 
a. van in Ridderkerk woonachtige verblijfsgerechtigde personen die op het moment van de aanvraag minimaal 

een jaar zelfstandig een huurwoning bewonen of minimaal een jaar inwonend zijn. In geval van twee 
aanstaande eigenaren dient tenminste één van beiden aan één van beide criteria te voldoen; 

b. van personen die op het moment van aanvraag minimaal 18 jaar zijn maar niet ouder zijn dan 35 jaar. Dit 
geldt voor alle leden van het huishouden van aanvrager(s); 

c. van personen die niet eerder een koopwoning in eigendom hebben gehad en de aan te kopen woning als 
hoofdbewoner zelf gaan bewonen; 

d. van personen, bedoeld onder a tot en met c, waarvan het bruto jaarinkomen van het huishouden een 
bedrag van €.40.000,- niet te boven gaat; 

e. voor het verwerven van koopwoningen, zijnde woningen die voor permanente bewoning zijn bestemd in 
Ridderkerk en waarvan de kosten voor het verkrijgen in eigendom van de woning niet hoger zijn dan 
€.175.000,-; 

f. De Starterslening wordt, evenals de eerste hypotheek, alleen onder Nationale Hypotheek Garantie verleend 
en bedraagt maximaal €.40.000,-. 

g. In de eerste drie jaar na invoering van de Starterslening zullen maximaal zo veel leningen per jaar worden 
verstrekt als mogelijk is met inachtneming van een maximaal jaarlijks uit te lenen totaalbedrag van € 
562.000,- (gebaseerd op het rentepercentage per 11-1-2006) waarbij de volgorde van datum van ontvangst 
van de aanvraag bepalend is. Indien er meer aanvragen worden ontvangen dan er Startersleningen kunnen 
worden verstrekt én de aanvragen op dezelfde dag zijn ontvangen dan zal door middel van loting door een 
notaris worden bepaald welke aanvraag voor de lening in aanmerking komt. Wanneer het maximaal 
beschikbare bedrag per jaar van € 562.000,- is bereikt (datum van ontvangst van de aanvraag bepaalt tot 
welk jaar de aanvraag behoort), kan in het nieuwe kalenderjaar eennieuwe aanvraag worden ingediend; 

2. Deze verordening is niet van toepassing op leningaanvragen: 
a. voor woningen die door een woningcorporatie met korting aan een zittende huurder worden verkocht; 
b. voor woningen die door middel van een MGE- of vergelijkbare constructie (Maatschappelijk Gebonden 

Eigendom) worden verkocht, voor niet voor permanente bewoning bestemde woningen en voor tweede 
woningen; 

3. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om de in het eerste lid sub a tot en met e genoemde voorwaarden aan te 
passen; 

4. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om in afwijking van artikel 6, lid 1, sub g, de 

Starterslening uitsluitend in te zetten voor aangewezen woningprojecten. Het totale aantal leningen in de eerste drie jaar mag 
daarbij niet hoger zijn dan 30. 
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Hoofdstuk 4. Aanvraag en toekenning 

Artikel 7 

1. Huishoudens die, op grond van artikel 6 en gelet op artikel 1, lid e, in aanmerking komen voor een starterslening, 
kunnen bij burgemeester en wethouders om een op naam gesteld aanvraagformulier verzoeken. 

2. Burgemeester en wethouders toetsen of het in lid 1 bedoelde huishouden voldoet aan de in artikel 6, lid 1 sub a en b 
opgenomen criteria en sturen binnen 5 werkdagen na ontvangst van het verzoek het aanvraagformulier toe. 
Tegelijkertijd sturen burgemeester en wethouder SVn een kopie van het voorblad van dit aanvraagformulier. 

3. De verdere afhandeling vindt plaats conform de van toepassing zijnde Gemeentelijke 

Uitvoeringsregels Starterslening en de Productspecificaties Starterslening die door SVn zijn vastgesteld en die als bijlage zijn 
toegevoegd aan de verordening. 

Hoofdstuk 5. Intrekking van de Starterslening 

Artikel 8 

1. In geval de eigenaar bij overtreding van de voorschriften in deze verordening verschoonbaar is, kunnen burgemeester 
en wethouders besluiten de bovengenoemde sancties geheel of gedeeltelijk achterwege laten. 

Hoofdstuk 6. Aflossing van de Starterslening 

Artikel 9 

1. Bij verkoop van de woning wordt de restant schuld ineens en volledig afgelost. 

Hoofdstuk 7. Hardheidsclausule, slot- en overgangsbepalingen 

Artikel 10 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd, in gevallen waarin de toepassing van deze verordening naar hun oordeel tot een 
bijzondere hardheid leidt, ten gunste van de aanvrager af te wijken van deze verordening. 

Artikel 11 

Deze verordening treedt in werking op 1 mei 2006. 

Ridderkerk, 27 februari 2006 

De raad voornoemd, 

de griffier, de voorzitter, 

mr./217/ 

 

  
 


