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Verordening Starterslening Gooise Meren 2017 

 

 

Aan de raad, 

 
1. Beslispunten 

1. De Verordening Starterslening Gooise Meren 2017 vast te stellen,  onder gelijktijdige 

intrekking van de verordeningen VROM Starterslening gemeente Naarden 2012 en VROM 

Starterslening Bussum 2009; 

2. Een bedrag van € 500.000,- te onttrekken uit de algemene reserve grondexploitatie en deze 

middelen te storten op de lopende rekening van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting voor het 

verstrekken van startersleningen in de gemeente Gooise Meren.  

 

2. Inleiding 

In Bussum en Naarden bestaat sinds 2009 een regeling voor startersleningen. De starterslening is 

een aanvullende lening, bovenop de hypotheek, die het voor starters op de woningmarkt van 

Gooise Meren beter mogelijk maakt een eerste woning te kopen en te financieren. De 

starterslening wordt verstrekt uit een revolverend fonds dat wordt beheerd door het 

Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). De eerste drie jaar betalen aanvragers geen 

maandlasten. Na die eerste drie jaar betaalt de aanvrager rente en aflossing, tenzij het 

huishoudensinkomen daartoe op dat moment ontoereikend is. In dit voorstel worden de 

harmonisatie en de uitbreiding van de bestaande starterslening beschreven.  

 

3. Beoogd effect 

De starterslening zorgt voor een betere toegankelijkheid van de woningmarkt voor starters en 

draagt daarmee bij aan prioriteit 5.4 uit de Woonvisie Gooise Meren 2017-2025 “vergroten van 

kansen voor starters”.  

 

4. Argumenten en onderbouwing 

1. Het vergroot de kansen voor starters op de woningmarkt in Gooise Meren 

De marktomstandigheden en financieringsmogelijkheden zullen ook de komende jaren uitdagend 

blijven voor starters op de woningmarkt van Gooise Meren. Voorgesteld wordt om de bestaande 

regeling voor startersleningen voort te zetten en uit te breiden naar de kernen Muiden en 

Muiderberg. In de lokale Woonvisie Gooise Meren 2017-2025 is dit als instrument 9 opgenomen. 

Om de uitbreiding en harmonisatie van de voorwaarden mogelijk te maken is een nieuwe 

Verordening starterslening Gooise Meren (zie bijlage 1) opgesteld. 

 

2. Door de harmonisatie en uitbreiding komen de bestaande verordeningen te vervallen 

Met de vaststelling van de nieuwe Verordening Starterslening gemeente Gooise Meren  vervallen 

de bestaande verordeningen van Bussum en Naarden. 

 

3. Uitbreiding van het krediet is  nodig om te voldoen aan de toekomstige vraag naar 

startersleningen  

Samengevoegd met de nog beschikbare middelen op de lopende rekeningen bij SVn levert een 

nieuwe bijdrage van €500.000,- een totaalbedrag van € 940.000,- op, waarvan tenminste 23 

leningen kunnen worden verstrekt. Gelet op de huidige trend (ca. 10 leningen per jaar), het iets 
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flexibelere toepassingsbereik en de toevoeging van het grondgebied voormalige gemeente 

Muiden biedt het totaalbedrag de mogelijkheid ca. 2 jaar aan de vraag naar startersleningen te 

kunnen voldoen. 

Het fonds is overigens een zogenaamd ‘revolverend fonds’. Omdat de uitgezette leningen weer 

worden afbetaald, stroomt het geld uiteindelijk weer terug in het fonds en blijft dus ook van de 

gemeente. De middelen worden onttrokken uit de algemene reserve grondexploitatie (zie ook 

punt 7 middelen). 

 

5. Houd rekening met en onderbouwing 

5.1 Het risico bij de verstrekking van startersleningen is voor de gemeente zeer beperkt. 

De starterslening wordt als 2e hypotheek verstrekt met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) 

evenals de eerste hypotheek, waardoor de kostengrens (prijs + bijkomende kosten) gemaximeerd 

is tot de NHG-grens ( €245.000,-, prijspeil 2017). Het regresbeleid van de NHG is van toepassing ter 

beperking van eventuele schuldopbouw. In geval van te goede trouw kan een schuld uiteindelijk 

worden kwijtgescholden door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) op grond van 

de NHG. 

 

De starterslening wordt gecombineerd afgesloten met een combinatielening. Dit is een 

onderhandse lening waarop de NHG niet van toepassing is. Deze combinatielening is noodzakelijk, 

omdat aflossingsvrije hypotheekvormen (waaronder de eerste drie jaar van de starterslening) niet 

meer zijn toegestaan. De kapitaallasten over de eerste drie jaren worden in de combinatielening 

ondergebracht evenals evt. latere kortingen op de kapitaallasten bij onvoldoende draagkracht van 

het huishouden. 

 

SVn past het regresbeleid van de NHG toe op de combinatielening en kan in geval van te goede 

trouw voor haar eigen rekening de schuld kwijtschelden. 

 

6. Duurzaamheid 

Niet van toepassing 

 

7. Financiële onderbouwing 

Vanuit de algemene reserve grondexploitatie wordt € 500.000,- bijgestort op de gemeentelijke 

rekening bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) om te voorzien in de uitbreiding van het 

werkingsgebied en ook de komende jaren te kunnen voldoen aan de vraag naar startersleningen. 

De algemene reserve grondexploitatie wordt aangesproken, omdat in het verleden de reserves 

Volkshuisvestingsfonds aan de algemene reserve grondexploitatie zijn toegevoegd. De algemene 

reserve grondexploitatie beschikt over voldoende ruimte om deze onttrekking te doen. 

 

8. Communicatie en participatie 

Na het raadsbesluit wordt een persbericht geplaatst op de website van de gemeente en worden 

makelaars geïnformeerd over de nieuwe verordening en het toepassingsbereik. Tevens wordt het 

gemeentelijke portaal voor de starterslening aangepast. 

 

9. Uitvoering / tijdpad / evaluatie 

De nieuwe verordening treedt daags na publicatie in werking.  

 

Met vriendelijke groet, 
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Burgemeester en wethouders van Gooise Meren, 

 

 

 

 

D.J. van Huizen 
Gemeentesecretaris 

 

 

 

 

drs. H.M.W. ter Heegde 
Burgemeester 

 

 

Bijlage(n) 

1. Verordening Starterslening Gooise Meren 2017 

2. Vergelijking verordeningen starterslening 
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De Raad Gooise Meren 
 

 

Gelezen het voorstel ‘Verordening Starterslening Gooise Meren 2017’ met zaaknummer 542698 van het 

college van burgemeester en wethouders, 

 

 

Besluit 
 

1. De Verordening Starterslening Gooise Meren 2017 vast te stellen,  onder gelijktijdige 

intrekking van de verordeningen VROM Starterslening gemeente Naarden 2012 en VROM 

Starterslening Bussum 2009; 

2. Een bedrag van € 500.000,- te onttrekken uit de algemene reserve grondexploitatie en deze 

middelen te storten op de lopende rekening van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting voor het 

verstrekken van startersleningen in de gemeente Gooise Meren.  

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van de gemeente Gooise Meren, 

gehouden op (datum wordt ingevuld door de griffie) 

 

 
De griffier 
 
 
 
Mevrouw drs. M.G. Knibbe 

De voorzitter 
 
 
 

drs. H.M.W. ter Heegde 

 


