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Gemeente Koggenland heeft het instrument ‘starterlening’ tot haar beschikking, maar die
is voor de doelgroep waar die voor dient, vrijwel onbereikbaar geworden.

Gemeentewet
de Verordening Starterslening Koggenland 2017 als volgt te aan te passen
1) Sub 2 in artikel 2 Toepassingsbereik

wordt van
“2. Voor het verwerven van nieuwe en bestaande koopwoningen in de gemeente
Koggenland waarvan de aankoopprijs, inclusief meerwerk en verbeterkosten niet meer
bedraagt dan € 186.792,-“
gewijzigd in
“2. Voor het verwerven van nieuwe en bestaande koopwoningen in de gemeente
Koggenland waarvan de aankoopprijs, inclusief meerwerk en verbeterkosten niet meer
bedraagt dan € 220.000,- exclusief bijkomende kosten”.
2) De wijziging treedt direct na publicatie in werking.
BEOOGD
RESULTAAT

ONDERBOUWING

Het beoogde resultaat van deze wijziging is om de starter op de woningmarkt beter op
weg te helpen.

De starterlening is een instrument waarmee we als gemeente de starters op de
woningmarkt in de gelegenheid stellen de financiering voor hun eerste woning te laten
verkrijgen, als dit niet met de bank alleen lukt.
De lening is bedoeld als aanvulling van het verschil tussen het bedrag dat men van de
bank kan lenen en de aanschafprijs van de woning.
De starter betaalt zoals in de huidige verordening is benoemd, de eerste 3 jaar geen
rente en aflossing. Vanaf het 4e jaar wordt begonnen met betaling van de rente en
aflossingen.
Het SVN (Stichting Volkshuisvesting Nederlands gemeente) beheert de gelden en toetst
of de lening verstrekt kan worden en zo ja voor welk bedrag. De definitieve toe of
afwijzing van de lening, ligt na het advies van SVN bij de gemeente.

RAADSVOORSTEL (VERVOLG)

Het risico is zeer beperkt voor de gemeente, daar de SVN de NHG norm hanteert en door
de mogelijkheid van hertoetsing, gaat men pas betalen als dat mogelijk is. Tevens is het
een revolterende lening, waardoor de rente en aflossingen weer beschikbaar komen voor
nieuwe leningen.
Doordat de woningmarkt zodanig in de hoogte van de aanschafprijs is ontwikkeld, maakt
men met de huidige regeling geen enkele kans op een woning.
Wij van GBK zijn van mening dat de huidige ontwikkelingen in de woningprijzen zodanig
zijn dat het voor de starters moeizaam is om een woning te kunnen kopen.

FINANCIËN

Het verhogen van de koopsomgrens heeft geen financiële gevolgen. Wanneer van deze
regeling meer gebruikt maakt wordt dan er aan financiële middelen beschikbaar is, kan
een nieuw krediet aangevraagd worden.
Gezien het revolverend karakter komen de gelden terug en zijn weer beschikbaar voor
nieuwe leningen, wat een vergroting van de mogelijkheden biedt.

PACT VAN

Er is geen relatie met het Pact van Westfriesland.

WESTFRIESLAN

COMMUNICATIE

De aangepaste verordening wordt gepubliceerd.
Presidium 4 februari 2019
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