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*Z73555EE2FC* 

Vergadering Gemeenteraad van 29-09-2016   

Afdeling : Ruimtelijk Beleid  Raadsvoorstel: 
RAD-001300  

Naam opsteller voorstel : Arts, Marian  Zaaknummer JOIN: 
Z/16/025179  

Portefeuillehouder : A.F. (Frans) van Eersel  Agendapunt: 
  

 
Onderwerp 
 
Wijziging regelgeving startersleningen. 
 
Voorstel  
 

1. De ‘Verordening starterslening gemeente Weert 2015’ in te trekken. 
2. De ‘Verordening starterslening gemeente Weert 2016’ vast te stellen.  

 
Inleiding  
 
De fiscus heeft bepaald dat vanaf 2014 geen aflossingsvrije hypotheken meer mogen 
worden verstrekt. Er is destijds een uitzondering gemaakt voor startersleningen voor de 
duur van 3 jaar, tot en met 2016. De starterslening is de eerste 3 jaar rente- en 
aflossingsvrij en voldoet daarmee niet aan de nieuwe regelgeving. Dit houdt in dat de 
starterslening in zijn huidige vorm niet kan worden gehandhaafd.  
 
Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) heeft in samenspraak 
met de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de provincies een nieuwe vorm van 
starterslening ontworpen. Deze nieuwe starterslening voldoet aan de regelgeving. 
 
De verordening van de gemeente Weert dient als gevolg hiervan op een aantal punten te 
worden aangepast. Als bijlage is bijgevoegd de nieuwe verordening waarbij een exemplaar 
met de wijzigingen gemarkeerd.  
 
Onderstaand in het kort de verschillen: 
Huidige regeling Nieuwe regeling 
De starterslening is de eerste 
3 jaar rente- en aflossingsvrij. 
De starters gaan na 3 jaar 
rente en aflossing betalen.  

De starterslening blijft de eerste 3 jaar rentevrij. Vanaf 
dag 1 wordt aflossing betaald door de starter over de 
starterslening. De aflossingen op de startersleningen 
worden bijgeschreven op een combinatielening van de 
starter. Er vindt dus een administratieve overboeking 
plaats van de aflossing op de starterslening naar een 
combinatielening. Deze combinatielening valt in box 3. 
De starter wordt hiermee niet belast op zijn inkomen. 
Na 3 jaar moet de starter rente en aflossing over de 
starters- en combinatielening gaan betalen.  

De starterslening valt onder 
NHG.  

De starterslening valt onder NHG. De combinatielening 
valt niet onder NHG. Het risico neemt SVn op zich.  

 
Voor het overige blijft de regeling hetzelfde. Ook de inkomenstoets na 3 jaar blijft. Mocht 
een starter van mening zijn dat zijn inkomen na 3 jaar onvoldoende gestegen is om rente 
en aflossing te gaan betalen kan hij daarvan uitstel krijgen. Na 3 jaar vindt een nieuwe 
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beoordeling plaats. En zo verder. Uiterlijk na 30 jaar dient de starterslening te zijn 
afgelost. De starterslening is maximaal € 30.000,- en maximaal 20% van de 
verwervingskosten.  
 
Beoogd effect/doel  
 
Met de starterslening krijgen koopstarters een steun in de rug bij de aankoop van hun 
eerste woning.  
 
Argumenten  
 
1.1 De starterslening voorziet in een behoefte.  
Er wordt veel gebruik gemaakt van de starterslening. Er zijn inmiddels 260 
startersleningen verstrekt. Ten tijde van het opstellen van dit voorstel lopen 15 aanvragen 
en wordt er veel geïnformeerd naar de regeling.  
 
1.2 Kopen is interessant. 
De rente is laag. Dit maakt dat het kopen van een woning interessant is. De druk op de 
huurmarkt is erg groot, de wachttijd is daarom lang. Bovendien is huren naar verhouding 
duur ten opzichte van kopen. In Weert is een breed aanbod aan woningen die bereikbaar 
zijn voor starters (ongeveer 185 woningen op ongeveer 700 te koop staande woningen).  
 
Kanttekeningen  
 
Er zijn geen kanttekeningen. 
 
Financiële gevolgen  
 
Dit voorstel heeft geen financiële gevolgen. Onderstaand een resumé van de financiële 
gevolgen tot en met 2015. Uw raad heeft in totaal € 2,95 miljoen beschikbaar gesteld ter 
uitvoering van de regeling. Van elke starterslening die thans wordt toegekend financiert de 
gemeente 25%. De provincie Limburg financiert 75%. Per eind juli 2016 totaal is voor 
€ 6.992.479,00 aan startersleningen verstrekt. Hiervan heeft de gemeente Weert 
€ 2.468.852,75 gefinancierd.  
 

jaar betaalde beheer-
vergoeding 

ontvangen 
creditrente 

ontvangen 
rente 
startersle-
ningen 

ontvangen 
aflossing 
startersle-
ningen 

totaal terug 
gevraagd van 
SVn 

2007 € 0,00 € 1.171,90 - - - 
2008 € 211,74 € 1.531,62 - - - 
2009 € 936,28 € 218,52 - - - 
2010 € 1.790,34 € 277,18 € 154,58 € 6.881,48 € 7.036,06 
2011 € 4.299,77 € 654,26 € 687,22 € 7.718,23 € 8.405,45 
2012 € 6.547,75 € 34,65 € 3.612,52 € 36.072,11 € 33.171,53 
2013 € 7.880,45 - € 8.920,91 € 38.941,05 € 39.981,51 
2014 € 8.512,64 - € 19.858,31 € 130.540,97 € 141.744,94 
2015 € 9.529,67 - € 32.569,52 € 98.638,02 € 121.677,95 

 
De ontvangen rente wordt steeds hoger, omdat steeds meer starters rente verschuldigd 
zijn over hun starterslening. Per eind juli 2016 zijn 260 startersleningen toegekend, 
hiervan zijn inmiddels 35 startersleningen volledig afgelost en over 78 startersleningen 
wordt rente en aflossing betaald.  
 
Uitvoering/evaluatie  
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jaar aantal 
gemiddelde 
lening  

apparte-
ment 
zonder 
lift 

apparte-
ment 
met lift 

tussen-
woning 

halfvrij-
staand 

2-1 
kap 

vrij-
staand 

best. 
koop-
woning 

nieuw-
bouw 

best. 
huur-
woning 

2007 2 € 29.000,00 1     1     1   1 
2008 10 € 28.939,00 2 4 2 2     5 4 1 
2009 15 € 28.776,00   4 8 2 1   13 2   
2010 19 € 29.548,00 7   5 3 4   14 5   
2011 38 € 28.293,00 3 2 24 8 1   24 13 1 
2012 37 € 27.151,67 6 4 17 8 2   29 1 7 
2013 41 € 27.451,12 4 2 22 7 6   32   9 
2014 41 € 25.119,78 4 1 17 12 6 1 30   11 
2015 35 € 25.582,83 1 2 21 5 6   25 3 7 

2016* 22 € 24.940,09     19 3     20 1 1 

totaal 260 € 26.894,15 28 19 135 51 26 1 193 29 38 
            

*2016 gegevens t/m juli 
 
Bovenstaand enkele data met betrekking tot de uitvoering van de regeling. De hoogte van 
de gemiddelde starterslening wordt in de loop der jaren iets lager. Starters kopen bij 
voorkeur een grondgebonden woning (meeste zijn tussenwoningen) en een bestaande 
koopwoning.  
 
Communicatie/participatie  
 
In juni 2016 hebben wij via een persbericht en via een artikel in de Gemeentewijzer in het 
huis-aan-huis blad 1Weert bekend gemaakt dat de starterslening wijzigt en dat aanvragen 
op grond van de huidige regeling uiterlijk in september 2016 bij SVn moeten worden 
ingediend. De woning dient uiterlijk 31 december 2016 notarieel te transporteren.  
 
Voor alle aanvragen die vanaf 1 oktober 2016 worden ingediend bij SVn geldt de nieuwe 
regeling.  Dit betekent dat de verordening uit 2015 per 1 oktober 2016 wordt ingetrokken 
en dat de nieuwe verordening per 1 oktober 2016 in werking treedt. Publicatie vindt plaats 
in het Gemeenteblad.  
 
Advies raadscommissie  
 
- 
 
Bijlagen  
 

1. Verordening starterslening gemeente Weert 2016 
2. Verordening starterslening gemeente Weert met wijzigingen t.o.v. verordening uit 

2015 gemarkeerd.  
 
 
 
Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. 
 
 
Burgemeester en wethouders van Weert, 
de secretaris, de burgemeester, 
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M.H.F. Knaapen A.A.M.M. Heijmans 
 
 



 

 
 

 
 

Nummer raadsvoorstel: RAD-001300 
 
 

RAADSBESLUIT 
 
 
De raad van de gemeente Weert, 
 
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 23-08-2016; 
 
 
 
 besluit: 
 

1. De ‘Verordening starterslening gemeente Weert 2015’ in te trekken. 
2. De ‘Verordening starterslening gemeente Weert 2016’ vast te stellen.  

 
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 29-09-2016. 
 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
 
M.H.R.M. Wolfs-Corten A.A.M.M. Heijmans 
 


