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Aanleiding 
De Starterslening Roosendaal is sinds 2010 van kracht.  Voor 2017 heeft uw raad een budget van 2 
miljoen euro beschikbaar gesteld voor de uitgifte van deze lening.  
 
Tot en met 31 december 2017 zijn er 91 aanvragen ontvangen. Met het restbudget en een aanvulling 
van het college van € 250.000 in februari zijn in de eerste helft van 2018 nog eens 26 aanvragen in 
behandeling genomen.  
Hiermee is het budgetplafond in zicht. De vraag naar startersleningen blijft onverminderd groot. Op dit 
moment is er behoefte aan meer geld voor de uitgifte van startersleningen. 
 
Daarnaast heeft in verband met de wijziging van Europose wetgeving voor databescherming het 
Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) haar toewijzingsprocedure 
aangepast. Als gevolg hiervan dient de Verordening Starterslening opnieuw vastgesteld te worden. 
 
Beoogd effect 
Het budget voor de uitgifte van starterslening 2018 met een bedrag van € 1.000.000 aanvullen, zodat 
meer starters in de gelegenheid worden gesteld om een woning te kopen. 
 
De uitvoeringsregels starterslening van de SVn en weer in overeenstemming met elkaar te brengen. 
 
Argumenten 
1.1 Hiermee kan uitgifte van startersleningen voort worden gezet 
Met het nieuwe budget kan de uitgifte van startersleningen worden voortgezet 
 
1.2 Regels zijn aangescherpt voor aankoop woning 
Per 1 januari 2018 zijn de landelijke regels voor het aankopen van een woning wederom 

aangescherpt. Voor starters op de woningmarkt blijft de starterslening nog steeds een belangrijke 

ondersteuning.  

1.3 Stimuleringsregeling valt onder Woonagenda 

We houden ons aan de belofte de woningmarkt te ondersteunen daar waar nodig. De starterslening 

is één van de genoemde ondersteuningsmaatregelen in de woonagenda.  

 
2.1 Hiermee voldoet de regeling aan de nieuwe Europese wetgeving  
Op 25 mei 2018 is de nieuwe Europese wet voor databescherming, de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG), in werking getreden. Met de introductie van de nieuwe wet komt de 

huidige Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp), te vervallen en worden de privacy richtlijnen 

verder uitgebreid en verscherpt. Als gevolg hiervan wijzigt de toewijzingsprocedure van de 

starterslening. 

2.2  Hiermee is de regeling eenduidig met de voorwaarden van de SVn  
De SVn heeft haar toewijzingsprocedure aan moeten passen door de invoering van bovengenoemde 
Europese wetgeving. De SVn heeft voor gemeenten een nieuw model verordening opgesteld. Uit 
praktische overwegingen is gekozen om dit model over te nemen.   
 
Kanttekeningen 
Geen. 
 
Financiën 
De lasten van de benodigde € 1.000.000 bestaan uit rentelasten ( 1,5%) en beheerskosten ( 0,5%) 
Voor 2018 betekent dat, bij ½ jaar rente € 7.500 aan rente en € 2.500 aan beheerskosten, in totaal 
dus 
 € 10.000. 
De jaarlijkse lasten (vanaf 2019 (€20.000)) kunnen gedekt worden door de hogere te ontvangen rente 
op de diverse regeling. Deze rente zal, op basis van de werkelijke ontvangsten 2017 (€138.000), 
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aanmerkelijk hoger uitvallen dan de raming die hiervoor in de (meerjaren) begroting 2018 is 
opgenomen (€86.250). 
 
Communicatie 
Bekendmaking van de Verordening starterslening vindt plaats door plaatsing in het Elektronisch 
Gemeenteblad en door publicatie in De Roosendaalse Bode. 
 
Vervolg 
N.v.t. 
 
Bijlagen 
Begrotingswijziging  
Verordening starterslening  
Raadsbesluit 
 


