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Voorstel 
 
     De maximale verwervingskosten van de woning voor startersleningen gelijk stellen met de meest actuele  
     normen van Nationale Hypotheek Garantie.  
 
 
Toelichting op het te nemen besluit 
 

Aanleiding 
De maximale grens in Huizen om in aanmerking te komen voor een starterslening ligt momenteel op  
€ 240.000. Startersleningen worden alleen verstrekt aan starters die de aankoop van een woning niet zelf 
(volledig) kunnen financieren, waarbij de hoogte van de starterslening maximaal 20% van de verwervings-
kosten bedraagt, met een maximum van € 30.000,-. 
 
Argumentatie
Om praktische reden wordt voorgesteld de maximale grens voor het in aanmerking komen van een 
starterslening gelijk te stellen met meest actuele normen van de NHG. Dit om te voorkomen dat regelmatig 
de verordening moet worden gewijzigd in verband met een (jaarlijkse) wijziging van de NHG-normen. In de 
verordening zal dan ook geen bedrag meer worden genoemd. Per 1 januari 2019 wordt de NHG-grens 
verhoogd van € 265.000,- naar € 290.000,-. Deze verhoging heeft te maken met een stijging van de 
gemiddelde verkoopprijs van woningen. Met deze wijziging (verhoging) van de grens van de maximale 
verwervingskosten beoogt het college meer starters in aanmerking te laten komen voor een starterslening. 
 
Geheimhouding
Niet van toepassing. 
 
Alternatieven
Een alternatief is om de huidige maximale grens te handhaven. Dit heeft tot gevolg dat er wellicht minder 
aanvragers voor een starterslening in aanmerking kunnen komen. 
 
Uitvoering inspraak en participatieverordening
Niet van toepassing. 
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Beslistermijn
Niet van toepassing. 
 
Financiële paragraaf
Er is op dit moment € 397.593,- beschikbaar voor nieuwe leningen. Het maximale krediet per aanvrager 
bedraagt € 30.000,-. Er zijn twee aanvragen in behandeling voor (totaal) € 60.000,-. De vrije bestedings-
ruimte in het uitstaande leningsbedrag voor nieuwe startersleningen bedraagt momenteel dus  
€ 337.593,-. Er kunnen minimaal 11 aanvragers worden geholpen.  

 
 
Overige Raadsinformatie 
 

Bevoegdheid
Artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet.
 
Collegeprogramma
In artikel 2.9.3 van het collegeprogramma 2018 - 2022 is opgenomen dat Starters-, blijvers- en 
verzilverleningen actief en permanent onder de aandacht worden gebracht. 
 
Begroting
Niet van toepassing.
 
Eerdere besluiten
Op 16 maart 2017 heeft de raad besloten een investeringskrediet van € 300.000,- voor de starterslening 
(5e tranche) beschikbaar te stellen. 
 
Voorgeschreven procedure
Niet van toepassing. 
 
Kader- en beleidsnota’s
Woonvisie Huizen 2017 - 2022
 
Evaluatie
Niet van toepassing. 
 
Bijlagen

 1. Woonvisie Huizen 2017 – 2022. 
 2. Raadsbesluit wijziging Verordening Startersleningen 2013.  

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Advies raadscommissie 
 
[in te vullen door raadsgriffier]

Burgemeester en wethouders, 
  
  
  
  
De secretaris De burgemeester 


