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Onderwerp 

Initiatiefvoorstel EVA Beschikbaar stellen startersleningen 

Geadviseerde beslissing: 

het initiatiefvoorstel 'Beschikbaar stellen starterslening' door het college uit te laten werken en 

het college te verzoeken de volgende punten te onderzoeken: 

a. De exacte financiële ruimte vanuit de SVn gelden en eventuele bijdrage vanuit het Rijk, 

beschikbaar gekomen vanaf 1 januari 2013 inzichtelijk te maken; 

b. De consequenties voor de gemeente op het gebied van kosten, risico's en benodigde 

dekking, die de starterslening met zich meebrengt, inzichtelijk te maken. 

Het college te verzoeken op basis van bovenstaande punten met een voorstel voor een 

Verordening Starterslening te komen met medeneming van de volgende punten: 

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. 

INLEIDING 

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 overbrugd. Deze starterslening kan 
vervolgens tegen gunstige voorwaarden worden afgelost. 

BEOOGD EFFECT 

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. 
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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. 

ARGUMENTEN 

Er kan worden samengewerkt met SVn ( Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse 

gemeenten). 

De gemeente Albrandswaard heeft € 250.000,- beschikbaar voor het aanvragen van laagrentende 

leningen. Deze gelden zijn in het verleden (2001) bestemd voorde 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'. Evaluatie van dit beleid eind 2010 heeft aangetoond dat er in 

geen enkel geval gebruik is gemaakt van deze regeling. Tot aan maart 2013 zijn geen aanvragen 

geweest voor deze regeling. 

Het voorstel is om de gelden t.b.v. de starterslening vanuit het SVn te onttrekken. Met dit geld kan de 

gemeente enkele jaren een aantal jongeren actief helpen te woningmarkt 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. 

BIJLAGEN 

- 129752 Initiatiefvoorstel EVA Beschikbaar stellen Starterslening 

Poortugaal, 29 mei 2013 

Namens de EVA fractie. 
De griffier. 

n 

mr. Renske van der Tempel 
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