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Invoeren Starterslening

Publiekssamenvatting
De Starterslening wordt ingevoerd. Hiervoor worden de gelden ingezet die bij het Stimuleringsfonds
Volkshuisvesting (SVn) zijn terugbetaald aan aflossing en rente uit eerder verstrekte leningen van
inwoners uit Schagen.

Gevraagde besluit
1. de bij dit besluit behorende 'Verordening Starterslening Gemeente Schagen 2018' vast te stellen;
2. het budget voor uit te geven Startersleningen vast te stellen op C 630.000,-.

Aanleiding
Door wethouder Beemsterboer is een toezegging gedaan aan de raad om met een voorstel te
komen over een mogelijke opvolger van de Starterslening uit 2013. Daarnaast zijn er gelden
beschikbaar vanuit terugbetaalde rente en aflossing uit eerder verstrekte leningen bij het
Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). Dit geld kan opnieuw ingezet worden.
De woningmarkt trekt aan waardoor de prijzen stijgen. Hierdoor is het moeilijker voor starters de
koopmarkt in te stromen. Bovendien wordt de regelgeving omtrent hypotheekverstrekking
aangescherpt waardoor de maximale leencapaciteit omlaag gaat. De extra leencapaciteit van de
Starterslening versterkt de positie van de starter op de woningmarkt.
In dit voorstel wordt voorgesteld de Starterslening voor onze inwoners open te stellen. Voor het
invoeren van de Duurzaamheidslening is een apart raadsvoorstel opgesteld dat gelijktijdig met dit
voorstel aan de raad ter vaststelling wordt aangeboden. De Blijverslening wordt op dit moment
voorbereidt en op een later moment aan de raad aangeboden.

Belang
Het invoeren van de Starterslening draagt bij aan het creëren van kansen voor starters op de
koopwoningmarkt waardoor zij niet genoodzaakt zijn om uit te wijken naar andere gemeenten of
gedwongen worden om gebruik te maken van de (sociale) huurwoningvoorraad met lange
wachtlijsten tot gevolg.

Centrale vraag
Welke voorwaarden moet gemeente Schagen stellen voor de aanvraag van een Starterslening?

Beoogd maatschappelijk resultaat
Het invoeren van de Starterslening draagt bij aan het vergroten van de kansen van starters op de
woningmarkt van gemeente Schagen. Doordat sommige starters een (sociale) huurwoning achter
zullen laten draagt de Starterslening bij aan het creëren van doorstroming in de huursector.
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Kader
»

»

»

Lokale woonvisie 2014-2018
Er is behoefte aan goedkope woningen voor o.a. starters.
Coalitieproaramma 2018-2022
o Voldoende starterswoningen in alle kernen.
o We willen starters op de woningmarkt helpen om zich binnen hun eigen gemeente te kunnen
huisvesten.
o Het verbeteren van het doorstroombeleid, de wachtlijsten van de sociale huur moeten sterk
omlaag.
Begroting 2018
Ten behoeve van het laten aansluiten van de woningvoorraad van de gemeente op de
toekomstige vraag staat in de planning van 2018 het opnieuw inzetten van de teruggevloeide
rente en aflossingen naar het rekening courant van de gemeente.

Argumentatie
«

»
«

»

»
»
»

In het fonds voor Starters- en Duurzaamheidsleningen bij het SVn staat op dit moment een
totaalbedrag van ca. Cl .660.000,- open, dit betreft gelden die zijn terugbetaald aan aflossing en
rente uit eerder verstrekte leningen. Dit bedrag kan opnieuw ingezet worden voor de
Starterslening, Duurzaamheidslening en Blijverslening van het SVn. Hier dient de gemeenteraad
een nieuwe verordening voor vast te stellen.
Om bij te dragen aan de volkshuisvestelijke doelen is het wenselijk om de gelden opnieuw in te
zetten.
Een aantal keer per maand wordt er door starters geïnformeerd of er nog mogelijkheden zijn voor
een gemeentelijke Starterslening. Starters hebben moeite om op jongere leeftijd een woning te
financieren.
Het invoeren van een Starterslening zorgt op de korte termijn voor positieve effecten op de
woningmarkt, starters kunnen eerder de woningmarkt betreden dan zonder starterslening. Zeker in
de huidige, aantrekkende woningmarkt biedt dit voor starters uitkomst.
De Starterslening zorgt niet voor extra doorstroming maar voor een prioritering wie er doorstroomt.
Op de middellange termijn heeft de Starterslening een negatief effect op het aantal transacties
i.v.m. de vervroegde invulling van de woningbehoefte van starters.
De Starterslening zorgt voor extra financiële risico's voor starters. Deze risico's worden beperkt
door de financiële toets die uitgevoerd wordt door SVn.

Voorgesteld wordt om de volgende voorwaarden op te nemen in de verordening:
« Doelgroep: koopstarters die op dit moment woonachtig zijn in gemeente Schagen, oud-inwoners
van gemeente Schagen of personen die een economische binding hebben met gemeente
Schagen. Dit conform de in het coalitieprogramma vermelde prioriteit voor het voorzien in de
lokale vraag.
»
Maximale koopprijs: om te waarborgen dat de starterslening gebruikt wordt door personen die
zonder de starterslening niet voldoende middelen hebben om een eigen woning te kopen wordt
voorgesteld de maximum koopprijs vast te stellen op C 225.000,- kosten koper.
»
De maximale hoogte van de Starterslening: door een maximaal leenbedrag van C 35.000,- vast te
stellen worden de beschikbare gelden gelijkmatiger verdeeld. Zo kunnen er minimaal 18
startersleningen verstrekt worden, afhankelijk van de hoogte van de aangevraagde leningen.

Maatschappelijk draagvlak
Een aantal keer per maand wordt er door burgers geïnformeerd of de Starterslening door gemeente
Schagen wordt aangeboden omdat zij hiervan graag gebruik willen maken.

Financiële consequenties
»
»

»

Voor de regeling en de te verstrekken leningen zijn er voor onze begroting geen financiële
consequenties, doordat de gelden in het verleden al beschikbaar zijn gesteld.
Aan het verstrekken van de lening zit een financieel risico: Het zou kunnen dat de aanvrager in de
toekomst de rente en aflossing niet (meer) kan betalen. Dat risico wordt beperkt door de
krediettoets die vooraf door SVn wordt uitgevoerd.
Het voorstel is om de hoogte van het fonds vast te zetten op C 630.000,-. Daarnaast wordt
geadviseerd om C 400.000,- te reserveren voor de Blijverslening en de overige C 630.000,- in te
zetten voor de Duurzaamheidslening. Voor het invoeren van de Duurzaamheidslening is een apart
raadsvoorstel opgesteld, dat gelijktijdig met dit voorstel oan de raad ter vaststelling wordt
aangeboden (18.077442). Het verschil in reservering per type lening komt voort uit de ervaringen
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van andere gemeenten in het land waarbij het fonds van de Blijverslening minder snel leeg is dan
de andere aangeboden leningen.

Communicatie van het besluit
De bekendmaking van het besluit gebeurt door kennisgeving van het invoeren van de verordening in
een van overheidswege uitgegeven blad of een dag-, nieuws- of huis-aan-huisblad, dan wel op
andere geschikte wijze.

Realisatie van het besluit
Om de Starterslening in te voeren dient bijgaande verordening vastgesteld te worden.

Gelet op het vorenstaande, stellen wij u voor bijgaand besluit vast te stellen.

ľër~en wethouders van de gemeente Schagen,
lemeentesecretaris

burgej

De heer N.H. Swellengrebel

P. van Kampen-Nouwen

Gepubliceerde bijlagen:
-Verordening Starterslening gemeente Schagen 2018;
-Raadsbesluit.
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