
 

 
 

 
 
Portefeuille: Ing. J.Ph. Engelvaart 
Wethouder 
 
No. B14.000560 
 
Dronten, 7 april 2014 

 Wijziging Verordening VROM Starterslening 
 

 
Aan de gemeenteraad 
 
 
VOORSTEL 

 
Wij stellen u voor: 

   
 De wijziging van de Verordening VROM Starterslening vast te stellen. 
 
 

INHOUD 

INLEIDING 

Bij besluit van 31 januari 2013 bent u akkoord gegaan met het invoeren van Startersleningen en 
hebt u de Verordening VROM Starterslening vastgesteld. In deze verordening zijn ondermeer 
de voorwaarden en het toepassingsbereik van de regeling opgenomen.  
 
De regeling wordt uitgevoerd door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse 
Gemeenten (SVn), die de aanvragen beoordeelt en de leningen verstrekt. Als gevolg van 
veranderingen in landelijke wet- en regelgeving voert SVn een aantal wijzigingen door die van 
invloed zijn op de praktische uitvoering. Eén daarvan is het verhogen van het (vaste) 
percentage dat wordt gehanteerd als opslag op de koopsom en aan de hand waarvan de 
verwervingskosten worden bepaald. SVn verhoogt dit percentage van 5 % naar 6 %.  
In verband hiermee is het gewenst de verordening aan te passen.  
  
 
ARGUMENTEN 

1.1.     Vanuit praktisch oogpunt is het gewenst in artikel 6 de maximale verwervingskosten te 
laten vervallen en in plaats daarvan de maximale koopprijs op te nemen.  
In artikel 6 van de verordening is opgenomen dat de verwervingskosten niet meer dan € 
189.000,00 mogen zijn. Omdat SVn hiervoor een vast opslagpercentage hanteert (was  
5 %),  betekent dit in de praktijk dat de koopprijs niet meer mag zijn dan € 180.000,00.  
Dit maximum is destijds bij de besluitvorming een duidelijke keuze geweest en wordt 
ook gecommuniceerd richting de doelgroep. Om binnen de maximale verwervingskosten 
te blijven, betekent de verhoging van 5 % naar 6 % dat de koopprijs niet meer mag zijn 
dan € 178.301,00. Dit was niet de bedoeling en is ook niet duidelijk voor de consument.   
Het heeft daarom de voorkeur om in de verordening de maximale verwervingskosten te 
laten vervallen, en in plaats daarvan een maximale koopprijs van € 180.000,00 op te 
nemen. Dat voorkomt dat de verordening opnieuw moet worden aangepast, wanneer 
SVn het opslagpercentage alsnog weer zou aanpassen.  
Zowel voor potentiële kopers als verkopers is dit het meest praktisch. Een en ander is 
besproken met de lokale makelaars en dit heeft ook hun voorkeur.  
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Overigens gaat SVn als gevolg van veranderingen in en aanscherping van wet-en 
regelgeving per 1 april nog een aantal andere inhoudelijke wijzigingen doorvoeren. Deze 
hebben ondermeer betrekking op de looptijd van de Starterslening (wordt in alle 
gevallen 30 jaar), de definitie van het huishouden (alleen de aanstaande eigenaar), het 
rentetarief dat wordt gehanteerd voor bepaling van de hoogte van de lening (wordt 
gebaseerd op de rente voor 10 jaar vaste leningen). Deze wijzigingen hebben echter 
geen gevolgen voor de Verordening. 

 
 

Het college, 
 
 
 
 
R. Kool  mr. A.B.L. de Jonge 
secretaris burgemeester 
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