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Raadsvoorstel tot het vaststellen beschikbare budget voor startersleningen 2018

Vlaardingen, 5 december 2017
Aan de gemeenteraad.
Welk besluit moet genomen worden?
1. Vaststellen van het beschikbare budget in 2018 voor het toekennen van startersleningen op €
577.432
2. Vaststellen van het mandaatbesluit startersleningen waarbij de raad het college van burgemeester
en wethouders van de gemeente Vlaardingen mandateert om het budget voor startersleningen vast
te stellen.
Wat is samenvattend de kern van dit advies?
De gemeente Vlaardingen heeft bij raadsbesluit van 21 september 2006 een budget van circa € 2,27
miljoen beschikbaar gesteld om hieruit startersleningen te verstrekken. Startersleningen worden verstrekt
zolang het budget toereikend is. In 2015 is besloten om het verstrekken van startersleningen tijdelijk stop
te zetten tot er een substantieel budget van € 400.000 is bereikt. Op 26 januari 2017 heeft de raad een
budget van € 458.314 beschikbaar gesteld. Inmiddels is van dit budget voor € 391.644 aan
startersleningen verstrekt (peildatum 22 november 2017). Het resterend budget voor 2017 bedraagt €
66.670. Inmiddels is het startersfonds door aflossing weer aangegroeid tot € 577.432. Dit bedrag is
inclusief het resterend budget van 2017.
Wat is de aanleiding voor dit advies?
De gemeente Vlaardingen neemt deel aan het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse
Gemeenten (SVn), die het zogenoemde Startersfonds ('Revolving Fund') beheert. De verstrekte
startersleningen worden op termijn geheel afgelost en teruggestort in dit fonds. De middelen blijven van
de gemeente en kunnen opnieuw als starterslening uitgeleend worden. De looptijd is 30 jaar en de
eerste drie jaar wordt er geen rente en aflossing betaald. In de periode van oktober 2006 tot en met
2015 zijn er 131 startersleningen verstrekt en vanaf maart tot en met november 2017 20
startersleningen. Vlaardingen heeft meer dan € 3,37 miljoen aan startersleningen verstrekt. Dit bedrag
is hoger dan het in 2006 beschikbare budget omdat een deel van de ontvangen aflossingen weer als
startersleningen zijn verstrekt.
Inmiddels is het fonds door aflossingen weer aangegroeid tot € 577.432 (peildatum 22 november 2017.
Hieruit kunnen weer startersleningen worden verstrekt tegen dezelfde voorwaarden zoals vastgesteld is
in 'Verordening Starterslening gemeente Vlaardingen 2017'. In artikel 3 van de verordening staat dat de
raad het budget vaststelt dat beschikbaar is voor het toewijzen van startersleningen. Vanaf 2015 is de
omvang en tempo waarmee de aflossingen terugvloeien in het startersfonds vrij constant (tussen de €
400.000 en € 500.000). In 2017 zijn er meer startersleningen aangevraagd dan in de voorafgaande
jaren. In 2017 zijn er 20 aanvragen voor een starterslening toegekend. In de voorafgaande drie jaar
(2013, 2014 en 2015) zijn er in totaal 16 aanvragen toegekend. De raad is bevoegd om het beschikbare
budget vast te stellen. De omvang en het tempo waarmee startersleningen worden aangevraagd zijn van
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Mandaatbesluit startersleningen
De gemeenteraad van Vlaardingen;
overwegende dat:
1. de gemeente Vlaardingen deelneemt aan het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting;
Nederlandse Gemeenten (SVn), die het Startersfonds (Revolving Fund) beheert;
2. de verstrekte startersleningen op termijn geheel afgelost en teruggestort worden in dit fonds;
3. de middelen van de gemeente blijven en opnieuw als starterslening kunnen worden
uitgeleend;
4. het aantal aanvragen van koopstarters voor een starterslening in 2017 is toegenomen;
5. het in het belang van de koopstarters is dat de vast te stellen beschikbare budgetten (saldo
startersfonds) in tijd elkaar opvolgen.
6. de omvang en tempo waarmee de aflossingen per jaar terugvloeien in het startersfonds vanaf
2015 vrij constant blijft.
gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 171 van de Gemeentewet

besluiten:
I.
De bevoegdheid van het vaststellen van het jaarlijkse beschikbare budget in de jaren volgend
op 2018 te mandateren aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente
Vlaardingen
II.

te bepalen dat onder uitoefening van de bevoegdheden tevens wordt verstaan het verstrekken
van informatie;

III.

te bepalen dat dit besluit kan worden aangehaald als “Mandaatbesluit Startersleningen”;

IV.

te bepalen dat dit besluit in werking treedt de dag na publicatie.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Vlaardingen, gehouden op
……

De griffier,
Mr. E.R.M. Hesen

De voorzitter,
mr. A.M.M. Jetten MSc

