
 
 
 
 
 

B&W besluitenlijst vergadering d.d. 19 maart 2019 
 

Onderwerp 

Onderwerp: 
1. Vaststelling van de noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 12 maart 2019; 
2. bekrachtiging van de in dit verslag aangegeven besluiten. 
 
Besluit: 
1. De noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 12 maart 2019 worden vastgesteld.  
2. Het verslag d.d. 19 maart 2019 wordt bekrachtigd. 
 

Onderwerp:                                                                                                                        
Uitnodigingen bijwonen bijeenkomsten. 
 
Besluit: 
1. Kennisnemen van de uitnodigingen. 
2. AF opdragen de afspraken te noteren in de agenda's. 
 

Onderwerp:                                                                                                                            
Lijst van ingekomen stukken – gericht aan B&W. 
 
Besluit: 
De ingekomen stukken gericht aan B&W worden voor kennisgeving aangenomen. 
 



 

 

Pagina 2 

Onderwerp: 
Nieuw budget starterslening 2019 
 
Extern bericht: 
Het college van burgemeester en wethouders stelt voor om voor 2019 €1.000.000 beschikbaar te stellen voor 
startersleningen. De gemeente Roosendaal neemt deel aan het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse 
Gemeenten (SVn) en stort geld in dit fonds. De SVn verstrekt leningen op gunstige voorwaarden aan starters op de 
woningmarkt in Roosendaal. De starterslening is zo succesvol dat het budgetplafond bijna bereikt is. Daarom het 
voorstel weer geld beschikbaar te stellen. 
 
Besluit: 
De Raad voor te stellen om: 
1.    Het budget Startersleningen 2019 aan te vullen met € 1.000.000 en hiervoor krediet beschikbaar te stellen; 
2.    De lasten hiervoor te dekken uit de hogere te ontvangen rente op de   diverse regelingen; 
3.    Bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen. 
 

Onderwerp: 
Invoering Verzilverlening 
 
Extern bericht: 
Naast de starters- en stimuleringsleningen biedt het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse 
Gemeenten (SVn) sinds kort ook een Verzilverlening aan. De Gemeente Roosendaal neemt deel aan dit fonds en 
stort er gelden in.  
Met de Verzilverlening kan de overwaarde van de eigen woning worden gebruikt voor het treffen van maatregelen 
op het gebied van levensloopbestendigheid, duurzaamheid en veiligheid.  
Ook maakt de lening het mogelijk dat een eigenaar van een woning een bijdrage kan leveren aan de aankoop van 
een eerste woning van zijn of haar kinderen.  
De gemeente Roosendaal wil met de invoering van de Verzilverlening haar burgers deze extra 
financieringsmogelijkheid bieden. Om de woningmarkt te ondersteunen verstrekt de gemeente Roosendaal al een 
aantal jaren starters- en stimuleringsleningen vanuit SVn. 
 
Besluit: 
De Verordening verzilverlening gemeente Roosendaal vast te stellen.   

  


