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Probleemstelling
Starters hebben het moeilijk op de woningmarkt. Banken zijn voorzichtig geworden met
hypotheekleningen en stellen hoge eisen aan de aanvragers.
Inleiding I bestuurlijke achtergrond
Op 20 juni heeft uw gemeenteraad tijdens de behandeling van de voorjaarsnota een
amendement aangenomen om op korte termijn te komen tot een voorstel voor een gemeentelijke
regeling voor Startersleningen.
Oplossingsrichtingen
Instellen van een gemeentelijke regeling voor startersleningen.
» Wat is een starterslening?
De starterslening is een tweede hypotheek. Het bijzondere aan de lening is dat de eerste drie
jaar na het afsluiten van de lening geen rente en aflossing hoeft te worden betaald. Na deze drie
jaar kan een lener om een inkomenstoetsing vragen en is het, afhankelijk van de
betalingscapaciteit van de lener, mogelijk dat die periode met nogmaals drie jaar wordt verlengd.
De starterslening is de eerste 3 jaar aflossingsvrij, wat afwijkt van landelijke hypotheekregels. Per
1 januari 2013 gelden er nieuwe normen voor hypotheken. Hypotheken moeten vanaf die datum
volledig worden afgelost om in aanmerking te kunnen komen voor hypotheekrenteaftrek. De
minister van Wonen en Rijksdienst heeft echter besloten om een uitzondering te maken voor de
starterslening en om er ook zelf een financiële bijdrage aan te leveren.
» Rijksbijdrage v oor de starterslening
Het rijk heeft 50 miljoen beschikbaar gesteld voor de Starterslening. Dankzij deze bijdrage
kunnen de kosten worden gedekt voor ongeveer 11.000 Startersleningen. De rijksbijdrage is
vanaf 1 januari 2013 van kracht. M et de rijksbijdrage legt het Rijk de ene helft van de
Starterslening in. Gemeenten en/of provincies leggen de andere helft in. (NB. De provincie
Noord-Holland is niet voornemens een regeling voor startersleningen in te voeren.)
Gemeenten die de Starterslening voeren of gaan voeren komen in aanmerking voor de
rijksbijdrage indien wordt voldaan aan de volgende criteria:
1. de uiteindelijke hoogte van de hoofdsom van de Starterslening wordt door de gemeente
vastgesteld en bedraagt niet meer dan 20 Zo van de verwervingskosten;
2. de totale kosten van de woning mogen niet hoger zijn dan de verwervingskostengrens
volgens amendement passend binnen de nieuwe N H G normen;
3. de starter is niet eerder eigenaar geweest van een koopwoning;
4. de gemeente heeft een revolverend fonds bij Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn).
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Op het moment van schrijven is er van de beschikbaar gestelde rijksbijdrage nog geen 20 miljoen
euro benut.
» Gemeentelijke inzet
Ter uitwerking van de opdracht uit het amendement wordt de raad voorgesteld om een bedrag
van C 1.250.000,- beschikbaar te stellen. Met dat bedrag kunnen (door de bijdrage van het Rijk)
tenminste 100 startersleningen worden verstrekt in Heerhugowaard (zolang de bijdrage van het
Rijk nog niet is uitgeput). Het bedrag van C 1.250.000,- wordt ingebracht in een revolverend
fonds. SVn is de organisatie die namens de gemeente de regeling gaat uitvoeren.

Beoogd effect
Met de starterslening willen we de mogelijkheid tot het kopen van een woning door starters
vergroten. Daarmee bevorderen we tevens de doorstroming in de woningmarkt.

Argumenten
« Startersleningen dragen direct bij aan de verkoop van woningen
Starters van wie het inkomen (nog) niet helemaal toereikend is, kunnen met een starterslening op
een veilige manier toch een woning kopen. Met het vrij te maken bedrag van C 1.250.000,kunnen in ieder geval 100 leningen (maximaal bedrag per lening is C 25.000,-, waarvan wij en het
Rijk ieder de helft betalen) worden verstrekt, zolang het rijksbudget nog niet is uitgeput.
» Startersleningen zorgen voor doorstroming op de woningmarkt
Doordat de regeling zowel voor nieuwbouw als voor bestaande bouw van toepassing is, worden
verhuisketens op gang gebracht. Eigenaren die hun huis verkopen, zijn op hun beurt in staat een
ander huis te kopen. Daarmee bevordert de starterslening de doorstroming.
» De markt heeft behoefte aan startersleningen
Sinds de eerste berichtgevingen in de media over een Heerhugowaardse starterslening wordt
zowel van kopers als van verkopende en ontwikkelende partijen enthousiast gereageerd.
Bijkomend voordeel is dat de verkoop van woningen ook andere effecten heeft. Een verhuizing
leidt ook tot andere uitgaven (woonwinkels, keukens, bouwmarkten etc). Daarvan kan ook de
lokale economie profiteren.
» We voeren de regeling budgetneutraal uit
Zie het gestelde onder 'Financiële gevolgen'.
»

Als de verkoper niet bereid is de bijdrage te betalen dan verstrekken wij geen
starterslening
Mensen kunnen een starterslening aanvragen als zij een woning kopen en zij met de verkoper
overeenkomen dat deze de bijdrage betaalt. Deze bijdrage is nodig om (een deel van) de kosten
van de regeling te dekken. Verschillende in Heerhugowaard actieve ontwikkelaars hebben
aangegeven op voorhand akkoord gegaan met het betalen van een bijdrage.
Voor particuliere verkopers en andere ontwikkelaars geldt dat zij vooraf een overeenkomst
tekenen waarin zij verklaren de bijdrage te betalen op het moment van levering van de woning.
Hiervoor wordt een standaardovereenkomst opgesteld die beschikbaar komt op onze website. De
bijdrage laten wij afzonderen door de notaris waar de eigendomsoverdracht plaatsvindt. De door
de verkopende partij getekende overeenkomst dient bij de aanvraag van een starterslening te
worden overlegd door de koper (of namens de koper door de makelaar).
« Verordening Starterslening
De voorwaarden die gelden voor het verstrekken van een starterslening zijn vastgelegd in de
Verordening Starterslening.

