Stuknummer: 18.088345

SP.

Raad van 13 november 2018
Amendement bij agendapunt 18: Raadsvoorstel Invoeren starterslening en Verordening

Starterslening Gemeente Schagen 2018
Onderwerp: Verhogen budget en pro forma aanvraag
De raad van de gemeente Schagen in vergadering bijeen op 13 november 2018
De fractie van de SP dient hierbij een drietal amendementen in.
Amendement 1.
Het besluit genoemd onder punt ĩ:"Het budget voor de startersleningen vast te stellen op
C 630.000,-" wijzigen in "het budget voor de startersleningen vast te stellen op C 1.260,00,,-"
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Amendement 1: (Vernummerd van 2 naar 1 door het intrekken van Amendement 1 zie boven)
Artikel 2: Toepassingsbereik, lid 1 onder c van de Verordening Starterslening gemeente Schagen 2018
als volgt de wijzigen.
Huidige tekst
c. Voor de aankoop van een bestaande woning in de gemeente Schagen met een maximale
koopprijs van G225.000,- k.k., inclusief verbeterkosten. Voorde berekening van de hoogte van de Starterslening
wordt rekening gehouden met eventuele verbeterkosten. De aankoop voldoet altijd aan de meest actuele
voorwaarden en Normen NHG.
Voorgestelde tekst
c. Voor de aankoop van een bestaande woning in de gemeente Schagen met een maximale
koopprijs van C225.000,- k.k., inclusief verbeterkosten. Dit bedrag wordt jaarlijks aangepast aan de stiijging of
daling van de gemiddelde huizenprijzen, het college is bevoegd de jaarlijkse aanpassing vast te stellen. Voor
de berekening van de hoogte van de Starterslening wordt rekening gehouden met eventuele verbeterkosten. De
aankoop voldoet altijd aan de meest actuele voorwaarden en Normen NHG.
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Amendement 2: : (Vernummerd van 3 naar 2 door het intrekken van Amendement 1 zie boven)
Artikel 5: Procedure aanvraag en toewijzing Toepassingsbereik, een nieuw lid toevoegen.
Artikel 5. lid 9 komt dan te luiden:
9.

De starter kan bij het college proforma een starterslening aanvragen. Deze aanvraag geeft
geen rechten, maar geeft de aanvrager een belangrijke indicatie dat de definitieve aanvraag
haalbaar is. Indien starter tot aankoop van een woning wenst over te gaan, wordt de
aanvraag conform deze verordening behandeld.
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Toelichting

1. De verhoging van het budget heeft geen gevolgen voor de begroting omdat het geld te zijner tijd
weer terug komt
2. De in de verordening starterslening genoemde termijn van 8 weken maakt dat de starter te
weinig actief kan acteren gedurende het koopproces. Binnen de huidige woningmarkt zullen
verkopers niet bereid zijn een financieringsvoorbehoud van 8 weken te accepteren, temeer omdat
het standaard voorbehoud 6 weken is.
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