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subsidieplafond starters- en duurzaamheidsleningen

Publiekssamenvatting
Het subsidieplafond voor zowel de starters- als duurzaamheidsleningen is bereikt, terwijl er nog steeds 
veel vraag naar is. Starters hebben moeite met het vinden van betaalbare woonruimte en veel 
inwoners willen hun huis verduurzamen zonder hun spaargeld hiervoor te kunnen/willen inzetten. Om 
op korte termijn beide leningen mogelijk te houden kan het gereserveerde bedrag voor 
blijversleningen worden ingezet, omdat deze nog niet in werking is. Voor de lange termijn wordt een 
uitgebreider voorstel aan de raad voor alle drie de leningen voorbereid.

Voorgesteld besluit
1. Het subsidieplafond voor zowel de startersleningen als de duurzaamheidsleningen te verhogen tot C 
830.000,-;
2. Hiervoor voor de korte termijn het gereserveerde bedrag voor blijversleningen aan te wenden.

Aanleiding
Het subsidieplafond voor zowel de starterslening als de duurzaamheidslening is door uw raad op 13 
november 2018 vastgesteld op C 630.000. Van dit bedrag is voor de starterslening op 2 december 
2019 nog ^ 76.244 beschikbaar (ruimte voor 2 startersleningen van C 35.000). Het subsidieplafond van 
de duurzaamheidslening was begin september 2019 al bereikt. Voor de blijverslening staat nog een 
bedrag van 6400.000,- gereserveerd. Deze is echter nog niet in werking getreden, het voorstel voor de 
blijverslening is aan uw raad toegezegd voor medio 2020.

Belang
Verstrekte startersleningen worden naar verwachting na 3 jaar terugbetaald. Dat betekent dat op 
basis van het huidige subsidieplafond pas in 2022 nieuwe startersleningen verleend kunnen worden, 
terwijl de vraag nu hoog is. Ondanks dat er ook landelijk een mogelijkheid voor een 
energiebespaarlening is, blijkt de gemeentelijke duurzaamheidslening in een flinke behoefte te 
voorzien. Dit komt mede doordat deze ląagdrempeliger is en soepeler voorwaarden heeft qua 
maatregelen die men ermee kan treffen. Ook de duurzaamheidslening kan pas weer verstrekt 
worden als er voldoende aflossing in het fonds is teruggevloeid, terwijl er juist nu veel animo voor is.

Centrale vraag
Wilt u het subsidieplafond voor startersleningen en duurzaamheidsleningen verhogen? Wilt u daarvoor 
voor de korte termijn het gereserveerde bedrag voor blijversleningen aanwenden?

Beoogd effect voor samenleving
De starterslening helpt starters die niet genoeg inschrijfduur hebben voor een sociale huurwoning of 
daarvoor net te veel verdienen, maar onvoldoende verdienen voor de meeste koopwoningen. Door 
het verhogen van het subsidieplafond kunnen meer starters in aanmerking komen voor een
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starterslening waardoor zij net het (tijdelijke) tekort aan hypotheek kunnen aanvullen.

De duurzaamheidslening zorgt dat inwoners hun huis kunnen verduurzamen als ze dat niet met eigen 
geld kunnen of willen financieren. Isolatie en zonnepanelen zijn rendabel en daarom geven we er 
geen subsidie meer op. Toch zijn er veel inwoners die hier met hun eigen geld niet toe over gaan. In 
de praktijk wordt de lening nu veel ingezet voor de aanschaf van zonnepanelen of isolatie. Vaak is 
dat voor inwoners de eerste stap, waarna men “de smaak te pakken krijgt" en daarna meer stappen 
gaat zetten.

Kader
Coalitieproaramma 2018-2022:

» Voldoende starterswoningen in alle kernen.
« We willen starters op de woningmarkt helpen om zich binnen hun eigen gemeente te kunnen 

huisvesten.
» Het verbeteren van het doorstroombeleid, de wachtlijsten van de sociale huur moeten sterk 

omlaag.
» Voor de financiering van duurzame maatregelen willen wij het duurzaamheidsfonds van de 

SVn gebruiken.
» Rendabele maatregelen worden niet gesubsidieerd.

Argumentatie
Starters hebben moeite met het vinden van een betaalbare woningen.
Zie ‘Beoogd effect samenleving'.

Met de starterslening zijn in 2019 17 starters geholpen.
Er is nog financiële ruimte voor 2 startersleningen. Met het verhogen van het subsidieplafond met C 
200.000 kunnen op korte termijn nog 6 starters worden geholpen.

Met de duurzaamheidslening hebben meer dan 120 inwoners stappen genomen om hun huis te 
verduurzamen.
Er is momenteel geen ruimte meer voor duurzaamheidsleningen, terwijl er veel vraag naar is. Met het 
verhogen van het subsidieplafond met ê 200.000 kunnen op korte termijn nog circa 40 leningen 
worden vertrekt (uitgaande van gemiddeld C5.000,- per lening).

De blijverslening is nog niet inwerking getreden.
Het voorstel voor het invoeren van de blijverslening is toegezegd voor 2020. Wij verwijzen u voor de 
volledigheid naar de beantwoording van uw vragen over de blijverslening d.d. 02-09-2019.

Het gebruiken van het gereserveerde bedrag voor blijversleningen, kan ertoe leiden dat er geen 
budget overblijft voor blijversleningen.
De herverdeling van middelen zoals nu voorgesteld biedt voor de korte termijn ruimte om de 
starterslening en de duurzaamheidslening in werking te houden. In dit tempo zal het plafond echter 
snel weer in zicht komen. Voordat het zover is, in elk geval voor de zomer van 2020), wordt er een 
integraal voorstel aan uw raad voorgelegd om het bij SVn uitstaande totaalbedrag structureel op te 
hogen, waarbij dan ook de blijverslening wordt meegenomen. Dit herverdelingsbesluit staat de 
inwerkingtreding van de blijverslening in 2020 dus niet in de weg. Idealiter wordt het bij SVn uitstaande 
fonds zodanig verhoogd dat de leningen echt als revolverende fondsen kunnen werken. Dat 
betekent dat het bedrag dat jaarlijks wordt afgelost gelijk is aan het bedrag dat wordt uitgeleend. Dit 
vraagt om een uitgebreidere analyse en financiële berekening die wat meer tijd vraagt.

Maatschappelijk draagvlak
De starterslening en de duurzaamheidslening zijn populaire instrumenten. Tijdens de consultatierondes 
voor de nieuwe woonvisie is naar voren gebracht dat met name starters moeite hebben met het 
vinden van een betaalbare woonruimte (zie www.schaaen.nl/woonvisie). Sinds het plafond van de 
duurzaamheidslening bereikt is worden we regelmatig gebeld met de vraag wanneer deze weer 
wordt opengesteld.

Financiële consequenties
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In het fonds voor de blijversleningen staat bij het SVn staat op dit moment een bedrag van ca. 
C400.000,- open. Dit betekent dat we nu niet een aanvullende bijdrage hoeven te verstrekken aan het 
SVn.
De kosten die gemoeid zijn met het in stand houden van het fonds bij SVn betreffen een 
beheersvergoeding van 0^ over de uitstaande schuldrest aan het SVn voor de financiële 
afhandeling van alle leningen.

Communicatie van het besluit
Het verhoogde subsidieplafond wordt bekendgemaakt op de voorgeschreven wijze in het 
Gemeenteblad;
Er wordt een persbericht uitgebracht over de verhoging van het subsidieplafond;
Het SVn wordt op de hoogte gesteld van het besluit.

Realisatie van het besluit
Zie ‘Communicatie van het besluit’.

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

leesteer en wethouders van de gemeente Schagen,

gemeentesecretaris burgemeester

De heer N.H. Swellengrebel ■V. van Kampen-NouwenMevrou'

Gepubliceerde bijlagen:
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