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Aan de gemeenteraad 
 
Voorgesteld Besluit 
 
 
1. Vaststellen van de concept-Verordening Starterslening gemeente Stichtse Vecht. 
2a. Beschikbaar stellen van € 266.466,- ten laste van de Algemene Reserve ten behoeve van het 

verstrekken van startersleningen en hiertoe begrotingswijziging 6 van 2013 vaststellen. 
2b. Ter uitvoering van de verordening stort Stichtse Vecht een bedrag van € 312.500,- in een revolving 

fund beheerd door Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn). 
 
 
Samenvatting 
 
 
De verordening voorziet in het verstrekken van 25 of meer startersleningen voor jonge inwoners van de 
gemeente Stichtse Vecht, met dien verstande dat een starterslening maximaal € 25.000,- bedraagt en 
indien de rijksbijdrage is uitgeput geen startersleningen meer worden verstrekt. 
 
 
 
 
Bijlagen 
- concept-Verordening Starterslening gemeente Stichtse Vecht; 
- op 1 oktober 2013 aangenomen motie; 
- op 16 november 2013 gepubliceerd persbericht. 
 

Raadsvoorstel 
 
Onderwerp 
Verordening Starterslening gemeente Stichtse Vecht 
 
Begrotingswijziging 
6e wijziging 2013 
 
Datum raadsvergadering 
17 december 2013 
 
Werksessie 
3 december 2013 

 

Portefeuillehouder 
K.H. Wiersema 
 
Afdeling 
Ontwikkeling 
Mail opsteller 
tomas.de.smet@stichtsevecht.nl 
 
Agendanummer 
 
Registratie nummer 
Z/13/23674-VB/13/03389 
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Inleiding 
Op 1 oktober 2013 heeft uw raad de motie aangenomen inzake het verstrekken van startersleningen. Ter 
uitvoering hiervan is bijgevoegde concept-Verordening Starterslening gemeente Stichtse Vecht opgesteld.  
 
Doel en beoogd maatschappelijk effect 
Zoals in de motie staat verwoord is het doel van de starterslening-regeling om starters op de woningmarkt 
aan een koopwoning te helpen middels het verstrekken van een tweede lening naast de eerste lening die 
door de bank wordt verstrekt.  
 
Argumenten 
Op grond van de aangenomen motie zijn de volgende punten in de verordening verwerkt: 
• Uw wens is om jonge inwoners binnen de gemeente te houden. In artikel 2 tweede lid aanhef en 

onder a is de leeftijdsgrens derhalve bepaald tussen 18 en 30 jaar; 
Naast de rijksbijdrage van 50% per lening voortvloeiend uit het woonakkoord en de bijdrage van 
€ 46.034,- van het BRU, stelt uw raad een bedrag van € 266.466,- beschikbaar. In artikel 3 lid 2 is 
bepaald dat Startersleningen alleen worden toegekend voor zover het beschikbaar gestelde bedrag 
hiervoor toereikend is en de rijksbijdrage nog niet is uitgeput; 

• Om in aanmerking te komen voor de rijksbijdrage mag de hoogte van de starterslening niet meer dan 
20% van de verwervingskosten van de woning bedragen. Bovendien heeft uw raad bepaald dat de 
hoogte van een starterslening maximaal € 25.000,- mag bedragen. Bij een woning met 
verwervingskosten van € 200.000,- mag de lening ingevolge de rijksbijdrage € 40.000,- bedragen, 
maar mag de maximale lening € 25.000,- bedragen ingevolge de voorwaarde van uw raad. 

 
Om het karakter van een starter op de woningmarkt te behouden zijn de maximale verwervingskosten van 
de te verwerven woning bepaald op € 220.000,-. 

Kanttekeningen 
Voor het verstrekken van startersleningen is in de begroting geen budget beschikbaar gesteld. Zie kopje 
‘financiën en risico’s’.  
 
De fiscale behandeling van hypotheken ten behoeve van woningen is op diverse onderdelen van de 
inkomstenbelasting aangepast. Het Belastingplan 2014 is nog niet vastgesteld. Het is belangrijk dat 
potentiële aanvragers van een starterslening door hun financiële adviseur en SVn goed worden 
geïnformeerd over de fiscale gevolgen hiervan in hun persoonlijke situatie. De gemeente Stichtse Vecht 
kan ‘slechts’ de potentiële aanvragers hierop attenderen.   
 
Communicatie 
Na vaststelling wordt de verordening conform wettelijke richtlijnen bekend gemaakt. 
 
Financiën en risico’s 
Conform de aangenomen motie wordt een bedrag van € 266.466,- uit de Algemene Reserve ter 
beschikking gesteld voor startersleningen. Het totaalbedrag ad € 312.500,- wordt in een revolving fund 
gestort dat beheerd wordt door Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten 
(SVn). SVn vraagt 0,5% beheerkosten over de restschuld van de leningen. Deze worden bekostigd binnen 
het beschikbaar gestelde budget.  
 
Vervolg 
De verordening treedt in werking op 1 januari 2014. Vanaf dat moment kunnen de aanvragen bij SVn 
worden ingediend.  
 
 
12 november 2013 
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht 
 
Gemeentesecretaris   Burgemeester 
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