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Revolverend fonds voor Duurzaamheidsleningen en Startersleningen 

 

 

 

Publiekssamenvatting 
Sinds het beschikbaar stellen van de Duurzaamheidsleningen en Startersleningen in 2019 is er vanuit 

inwoners in de gemeente Schagen veel vraag naar beide financiële regelingen. Begin 2020 heeft de 

gemeenteraad verzocht het budget voor uit te geven Duurzaamheidsleningen en Startersleningen te 

verhogen zodat een revolverend fonds ontstaat. 

 

Voorgesteld besluit 

- Het budget voor uit te geven Duurzaamheidsleningen en Startersleningen vast te stellen op  

€ 7.250.000,-, door het budget met € 5.590.000,- te verhogen.  

- Het budget dat beschikbaar is voor het toewijzen van de Duurzaamheidsleningen en 

Startersleningen door het college vast te laten stellen. 

- Voor de uitvoeringskosten van de Startersleningen structureel € 12.000 per jaar voor exploitatie 

van de afdeling Ruimte beschikbaar te stellen. 

 

Aanleiding 

In 2018 stond bij Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (hierna: SVn) 

een totaalbedrag van € 1.660.000,- gereserveerd. De raad heeft op 13 november 2018 de 

‘Verordening Duurzaamheidslening Gemeente Schagen 2018’ (raadsbesluit 18.079599) en de 

‘Verordening Starterslening Gemeente Schagen 2018’ (18.079607) vastgesteld. Besloten is om de 

hoogte van zowel de Duurzaamheidsleningen, als de Startersleningen vast te zetten op € 630.000,-. 

Daarnaast is € 400.000,- gereserveerd voor de Blijversleningen.  

 

De Duurzaamheidsleningen waren in 2019 een groot succes. In 7 maanden tijd (febr. t/m aug.) 

hebben meer dan 120 particuliere woningeigenaren een lening gekregen om hun woning duurzamer 

te maken. Daarmee was het subsidieplafond bereikt. De gemiddelde Duurzaamheidslening bedraagt 

tussen de € 4.000,- tot € 6.000,-. Ook de Startersleningen waren in 2019 een succes. Het 

subsidieplafond werd bijna bereikt in december 2019. De hoogte van een Starterslening bedraagt € 

35.000,-. Er zijn tot op heden 17 Startersleningen toegewezen, met een totaalwaarde van € 595.000,-.     

  

Raadsvoorstel 



 

Raadsvoorstel Pagina 2 van 5 
 

De raad heeft op 11 februari 2020 het subsidieplafond voor zowel de Duurzaamheidsleningen, als de 

Startersleningen ieder verhoogd met € 200.000,-. Hiervoor is het gereserveerde bedrag voor de 

Blijversleningen (te weten € 400.000,-) aangewend (raadsbesluit 19.058219). Tevens heeft de raad 

verzocht om het budget voor de Duurzaamheidsleningen en Startersleningen dusdanig te verhogen 

zodat een revolverend fonds ontstaat. 

In dit voorstel is het verzoek van de raad uitgewerkt (raadsvoorstel 20.009220). Voorgesteld wordt om 

het budget bij SVn met € 5.590.000,- te verhogen. Het totale budget bij SVn kan flexibel worden 

ingezet als revolverend fonds met onderstaand richtgevend plafond per leningsdeel:  

• Duurzaamheidsleningen  € 1.420.000,- 

• Startersleningen   € 4.170.000,-    

 

Belang 

De Duurzaamheidsleningen en Startersleningen zijn instrumenten die worden ingezet om onze 

beleidsambities- en doelstellingen te bereiken, waaronder het versnellen van de energie- en 

warmtetransitie en het creëren van kansen voor starters op de woningmarkt.    

 

Centrale vraag 

Wanneer is het budget toereikend voor het toewijzen van de Duurzaamheidsleningen en 

Startersleningen vanuit een revolverend fonds bij SVn?   

 

Beoogd effect voor samenleving 

Duurzaamheidsleningen - De impact van de warmtetransitie naar een aardgasvrije toekomst is voor 

bewoners en gebouweigenaren groot. Vaak moeten maatregelen aan woningen en andere 

gebouwen worden genomen. Dit vergt financiële investeringen en gedragsverandering in de manier 

waarop bewoners hun woning verwarmen en hoe zij koken. De bereidheid van bewoners om mee te 

doen in de transitie in de wijk is daarom van groot belang. Daarom stimuleert Schagen 

energiebesparing in de bestaande woningvoorraad en zet in op een versnelling in de energieneutrale 

en aardgasloze gebouwde omgeving. De Duurzaamheidslening geldt dan ook voor het 

corporatiebezit, de voorraad koopwoningen van individuele particulieren en verenigingen van 

eigenaren. Energiebesparende maatregelen in en aan bestaande woningen dragen niet alleen bij 

aan de beoogde duurzame, energieneutrale gemeente. De effecten ervan zijn ook in directe zin 

aantrekkelijk voor de bewoners zelf. Denk aan een aanzienlijk lagere energierekening, meer 

wooncomfort en vaak een beter binnenklimaat.  

 

Startersleningen - 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.  

 

Kader 

• Klimaatakkoord 

• Coalitieprogramma 2018-2022  

• Duurzaamheidsprogramma 2020-2050 ‘Samen bouwen aan een duurzaam Schagen’ 

• Woonvisie 

 

Argumentatie 

Een betrouwbare overheid met een consistent beleid is van groot belang. Financiële 

stimuleringsregelingen die worden opengesteld en relatief snel een plafond bereiken zorgen voor veel 

onrust en hebben over het algemeen een negatief effect op het draagvlak. Door het totale budget 

bij SVn te verhogen tot een revolverend fonds wordt voorkomen dat het plafond bereikt wordt.     

 

Maatschappelijk draagvlak 

De starterslening en de duurzaamheidslening zijn populaire instrumenten. Sinds het plafond van de 

duurzaamheidsleningen is bereikt word gemeente Schagen wekelijks benaderd met de vraag 

wanneer deze weer wordt opengesteld. 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.schagen.nl/woonvisie).  
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Financiële consequenties 

Voorgesteld wordt om voor het verstrekken van Duurzaamheidsleningen en Startersleningen een 

totaal bedrag van € 5.590.000,- extra over te maken naar SVn. 

Wij willen met het SVn afspreken dat wij de in dit voorstel vermelde toevoeging van € 5.590.000,- in 

tranches willen overmaken aan het SVn. Dit afgestemd op de vraag en toekenning van de leningen. 

 

Soort lening 

Stand SvN 

Raadsbesluit 

13 nov 2018 

Wijziging raad 

11-02-2020 

Geserveerd bij 

Svn na 

raadsbesluit 

Voorgestelde 

wijziging raad 

12 mei 2020 

Geserveerd bij 

Svn na 

raadsbesluit 

Duurzaamheidsleningen 630.000 200.000 830.000 1.420.000 2.250.000 

Startersleningen 630.000 200.000 830.000 4.170.000 5.000.000 

Blijversleningen 400.000 -400.000 0     

Totaal 1.660.000 0 1.660.000 5.590.000 7.250.000 

 

Revolverend fonds Duurzaamheidsleningen  

Het budget van € 630.000,- voor Duurzaamheidsleningen was binnen 7 maanden bereikt. Meer dan 

120 particuliere woningeigenaren hebben een lening gekregen om hun woning duurzamer te maken. 

De gemiddelde Duurzaamheidslening bedraagt tussen de € 4.000,- tot € 6.000,- en wordt binnen 5 jaar 

terug betaald. Er is een berekening gemaakt om de hoogte van een revolverend fonds te bepalen.  

In de berekening is er vanuit gegaan dat bij een volledig jaar 206 aanvragen worden ontvangen. De 

eerste maanden zijn er circa 17 aanvragen per maand ingediend. Gerekend wordt echter met 15 

aanvragen per maand. Omdat niet iedere aanvraag leidt tot een leningsovereenkomst. Gemiddeld 

haakt 7-10% gedurende het traject af. Berekend is dat er een budget van circa € 2.250.000,- nodig is 

voor een revolverend fonds vanaf 2024. Daarna zal er een basis saldo komen in het fonds die 

aangevuld word door aflossingen van de duurzaamheidsleningen die verstrekt zijn. Opgemerkt wordt 

dat in de berekeningen geen rekening is gehouden met de renten over de leningen. Deze wordt 

(deels) gebuikt voor de beheerkosten van het fonds door SVn. Op dit moment staat er al een bedrag 

van € 830.000 bij SVn voor de Duurzaamheidsleningen gereserveerd. Dit betekent dat er een extra 

budget van € 1.420.000 nodig is.   

 

Risico’s uitgangspunten: 

• Voor de hoogte van de Duurzaamheidsleningen is uitgegaan van gemiddeld leenbedrag van  

€ 5.000,-. Hogere leningen worden later afgelost.  

• Er is uitgegaan van 15 aanvragen per maand. Bij meer publiciteit en bekendheid zullen er meer 

aanvragen worden ingediend. 

• Er is uitgegaan van aflossing binnen 6 jaar. De looptijd van leningen is 10 tot 15 jaar.  

 

Revolverend fonds Startersleningen  

Het budget van € 630.000,- voor Startersleningen was eind december 2019 nagenoeg op. De hoogte 

van een Starterslening is maximaal € 35.000,-. Er zijn tot op heden 17 Startersleningen toegewezen 

(gemiddeld 2 per maand), met een totaalwaarde van € 595.000,-. Een voorwaarde van de lening is 

dat deze de eerste 3 jaar aflossingsvrij is. Hoewel een Starterslening een looptijd van 30 jaar heeft 

worden de leningen gemiddeld na 7 jaar terugbetaald. Bij de verkoop van het huis moet een 

Starterslening namelijk afgelost worden. Ook komt het ook voor dat na een aantal jaren de starter 

meer is gaan verdienen en de Starterslening oversluit naar een nieuwe hypotheek met een lagere 

rente dan de Starterslening.  

Om tot een fonds te komen waarbij tussentijds geen ‘nee’ verkocht hoeft te worden aan starters is 

een berekening gemaakt waarbij is uitgegaan van ongeveer 35 aanvragen en 24 verleningen per 

jaar, deze berekening is gemaakt op basis van het aantal aanvragen en toekenningen sinds de 

invoering van de Starterslening en eind december. Berekend is dat er een budget van circa € 

5.000.000,- nodig is voor een revolverend fonds vanaf 2025. Daarna zal er een basis saldo komen in het 

fonds dat aangevuld wordt door aflossingen van de Startersleningen die verstrekt zijn. Hierbij moet 

opgemerkt worden dat in deze berekening is uitgegaan van een vroegtijdige aflossing na gemiddeld 

7 jaar van de lening. Over de Starterslening wordt 2,4% rente berekend, de rente inkomsten blijven 

binnen het fonds. Deze rente-inkomsten worden deels gebruikt voor de beheerkosten van het fonds 

door de SVn. Op dit moment staat er al een bedrag van € 830.000,- bij SVn voor de Starterslening 

gereserveerd. Dit betekent dat er een extra budget van € 4.170.000,- nodig is. 
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Risico’s uitgangspunten: 

• Voor de hoogte van de Startersleningen is uitgegaan van een gemiddeld leenbedrag van  

€ 35.000,-.  

• Er is uitgegaan van 35 aanvragen en 24 toekenningen per jaar. Dit komt op het uitgeven van 

ongeveer 2 startersleningen per maand. Het aantal aanvragen en toekenningen kan stijgen of 

dalen. Dit is onder anderen afhankelijk van de situatie op de woningmarkt, publiciteit en 

bekendheid van de lening. 

• Er is uitgegaan van een aflossing na gemiddeld 7 jaar, hoewel de looptijd van de lening 30 jaar is. 

• Op basis van de uitgangspunten is er voor wat betreft de startersleningen sprake van een 

revolverend fonds. Hierbij houden wij geen rekening met eventueel tussentijdse (extra) aflossingen. 

Indien deze situatie zich voordoet zou dit als effect kunnen hebben dat wij betalingen (ter voeding 

van het fonds) aan SVn in de tijd doorschuiven. 

 

Uitvoeringskosten OD NHN   

Voor de uitvoering van de regelingen is personele inzet / budget nodig. Binnen 

de ambtelijke organisatie is op dit moment geen capaciteit beschikbaar om de regelingen uit te 

voeren. De uitvoering van beide regelingen is tot op heden aan de OD NHN uitbesteed. De 

werkzaamheden zijn in 2019 voor 1 jaar aangenomen. De uitvoeringskosten over 2019 zijn hieronder 

weergegeven:  

 

Duurzaamheidslening € 10.923,72 (129 uur X € 84,68 voor 120 aanvragen obv budget € 630.000,-) 

Starterslening   €   5.546,54 (65,5 uur X € 84,68 voor 17 aanvragen obv budget € 595.000,-) 

Totale kosten   € 16.470,26 (1,34% van beschikbaar gesteld budget € 1.225.000,-)   

 

Gelet op de geringe uitvoeringskosten (1,34%) en het mandaat besluit (collegebesluit 19.001570) 

wordt voorgesteld dat de werkzaamheden door OD NHN worden voorgezet. De kosten voor de 

Duurzaamheidsleningen wordt gefinancierd uit het exploitatiebudget voor Duurzaamheid (3207002).  

 

Tot op heden zijn de uitvoeringskosten voor zowel de Duurzaamheidslening als de Starterslening 

betaald uit de exploitatie van Openbaar Gebied. Nu er een voorstel ligt om de fondsen te verhogen, 

moeten deze kosten gesplitst worden. De uitvoeringskosten voor de Startersleningen zijn voor rekening 

van de Afdeling Ruimte. Per aanvraag voor een Starterslening is de OD NHN ongeveer 4 uur aan het 

werk. Bij 35 aanvragen per jaar komt dat op 140 uur en ongeveer € 12.000,- aan uitvoeringskosten 

t.b.v. Startersleningen. Momenteel bestaat er geen ruimte binnen de bestaande begroting om de 

uitvoeringskosten te dekken, dit moet financieel verwerkt worden in de Kadernota. 

 

Beheerskosten SVn  

De raad dient rekening te houden met jaarlijkse beheerkosten van SVn en de rentelasten die wij als 

gemeente moeten betalen voor de financiering van de € 5.5900.000,-. De kosten die gemoeid zijn 

met het in stand houden van het fonds bij SVn bedragen 0,5% over de uitstaande schuldrest voor de 

financiële afhandeling van alle leningen. Stel dat er gemiddeld 6 miljoen uitstaat dan is de 

beheervergoeding op basis van 0,5% jaarlijks € 30.000,-. Daar komt dan bij een rentelast van 1,5% van 

5,6 miljoen = € 83.850,-. Dus totaal aan lasten € 113.850,-. Vooralsnog gaan wij er vanuit dat u deze 

kosten kunt dekken uit de renteopbrengsten van de door SVn verstrekte leningen. Deze opbrengsten 

dienen in dat geval jaarlijks vrij te vallen ten gunste van onze eigen begroting. 

 

Risico’s 

• Aan het verstrekken van leningen zit een financieel risico voor ons als gemeente: 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. De 

toenemende risico’s hebben een negatieve invloed op het weerstandsvermogen van de 

gemeente Schagen. 

• Om het SVn fonds te voeden zullen wij als gemeente (op termijn) een lening moeten 

aantrekken. Deze rente is op dit moment gunstig. Indien deze rente op termijn stijgt kan dit 

een negatief effect hebben binnen onze (meerjaren) begroting. Het is dan ook van 

belang dat wij tijdig anticiperen op een dergelijke ontwikkeling.  

 

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.  
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• Het besluit wordt via de pers bekend worden gemaakt.  

• De interne organisatie, SVn, OD NHN, DBL, ondernemers (waaronder makelaars en 

aannemers) en natuurlijk onze inwoners worden op de hoogte gesteld van deze 

regelingen door o.a. een verwijzing op de websites, persberichten, nieuwsbrieven en 

bewoners bijeenkomsten.  

• Begin maart 2020 start de communicatie campagne aardgasvrij wonen in Noord-Holland 

“iedereen doet WAT.nl. Ook hier wordt een koppeling gemaakt en worden inwoners 

gewezen op duurzaam wonen en leven.   

 

Realisatie van het besluit 

Direct na besluitvorming. Het college heeft op 22 januari 2019 mandaat verleend aan de 

Omgevingsdienst Noord-Holland Noord voor het nemen van besluiten op grond van de ‘Verordening 

Duurzaamheidslening Gemeente Schagen 2018’ en de ‘Verordening Starterslening Gemeente 

Schagen 2018’ (collegebesluit 19.001570). Tevens is er een ‘Verwerkingsovereenkomst’ getekend 

tussen OD NHN en gemeente Schagen waarin de werkafspraken zijn vastgelegd.  

 

 

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

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen, 

 

gemeentesecretaris 

 

 

 

De heer N.H. Swellengrebel 

burgemeester 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

 

 


