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Raadsvoorstel 
 
Onderwerp: Verordening Starterslening 
Albrandswaard 2017 

 Agendapunt: 
 

Commissie:  
Beraad & Advies Ruimte 
 

e-mailadres opsteller: 
s.embregts@bar-
organisatie.nl 

Portefeuillehouder: Leeuwe, de J.E. Openbaar 
BBVnummer: 1213262 Raadsvoorstelnr: 1213290  
 
Onderwerp 
Verordening Starterslening Albrandswaard 2017 
 
Geadviseerde beslissing 

1. Geen startersleningen meer te verstrekken voor de aankoop van een woning van een 
woningcorporatie; 

2. De Verordening Starterslening Albrandswaard 2017 vast te stellen en te publiceren; 
3. De Verordening Starterslening Albrandswaard 2017 per 26 juni 2017 in werking te laten 

treden; 
4. De Verordening Starterslening Albrandswaard 2014 in te trekken, met dien verstande dat de 

verordening van toepassing blijft op de daarop verstrekte geldleningen. 
 

 
Inleiding 
Op 30 januari 2017 heeft u de motie Behoud sociale huurwoningen Albrandswaard aangenomen. In 
deze motie roept de raad het college op de woningcorporaties te bewegen tot stoppen van de verkoop 
van sociale huurwoningen. 
 
Beoogd effect 
Het beschikbaar houden van de sociale woningvoorraad voor de doelgroep. Visiepunt 3 in de 
Woonvisie Albrandswaard 2016-2025 geeft aan dat de huidige sociale woningvoorraad in de 
visieperiode minimaal in absoluut wordt gehandhaafd. De gemeente faciliteert de woningcorporaties 
niet in activiteiten die strijdig zijn met de Woonvisie 2016-2025 en de Motie Behoud sociale 
huurwoningen Albrandswaard. 
 
Argumenten 
1.1. Met de Verordening geven we uitvoering aan de motie Behoud sociale huurwoningen 
Albrandswaard. 
De  Verordening Starterslening Albrandswaard 2017 sluit de mogelijkheid tot het verkrijgen van een 
Starterslening, ten behoeve van de aankoop van een woning verkregen van een woningcorporatie, uit. 
 
2.1 Met het vaststellen en publiceren van deze verordening stemt u in met het gewijzigde 
toepassingsbereik van de verordening. 
De huidige Verordening Starterslening Albrandswaard 2014 sluit het verkrijgen van een Starterslening 
ten behoeve van de aankoop van woningen verkregen van een woningcorporatie, niet uit. 
  
2.2 Met het vaststellen en publiceren van deze verordening voldoet deze aan de huidige technische 
eisen van SVn, welke op 1 januari 2017 zijn ingegaan.  
Om voor hypotheekrenteaftrek in aanmerking te komen, moet sinds 1 januari 2013 een lening vanaf 
de eerste dag verplicht worden afgelost. Hierop is voor de Starterslening tot en met 31 december 2016 
een uitzondering gemaakt. Per 1 januari 2017 is deze uitzondering niet meer op de Starterslening van 
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toepassing. Om er voor te zorgen dat de Starterslening aan de verplichte aflossingseis voldoet, heeft 
het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (hierna: SVn) de Combinatielening 
ontwikkeld. Door de Combinatielening behoudt de Starterslening haar unieke karakter, doordat deze 
de eerste drie jaar aflossingsvrij blijft. 
 
3.1 Met het in werking laten treden van de Verordening kan hieraan uitvoering worden gegeven. 
Er kunnen geen Startersleningen meer worden verstrekt voor de aankoop van woningen verkregen 
van een woningcorporatie. 
 
4.1 Met het intrekken van de Verordening Starterslening Albrandswaard 2014 wordt voorkomen dat er 
twee verordeningen naast elkaar blijven bestaan. 
Het intrekken gebeurt met dien verstande dat laatstgenoemde verordening van toepassing blijft op de 
daarop gebaseerde verstrekte startersleningen. 
 
Kanttekeningen 
Op dit moment is het niet mogelijk om startersleningen aan te vragen, omdat het beschikbare budget 
is opgebruikt. Pas als het budget door aflossingen wordt aangevuld, kan er weer een nieuwe lening 
worden verstrekt.  
 
Financiën 
Niet van toepassing. 
 
Communicatie 
De verordening wordt bekend gemaakt door publicatie in de Schakel en de GVOP 
(Gemeenschappelijk Voorziening Officiële Publicaties).  
De informatieve tekst op de website van de gemeente zal worden aangepast.  
 
Uitvoering 
Niet van toepassing. 
 
Bijlagen 
1. Raadsbesluit (RAB) nummer 1218345 

 
Poortugaal, 16 mei 2017 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de locosecretaris, de burgemeester, 

  
Dick Mol drs. Hans-Christoph Wagner 
 
 
 


