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De fractie heeft de volgende vragen:

De VVD heeft vernomen, dat naast onze eigen gemeente, ook veel andere gemeenten (75%) in de

Provincie Brabant de starterslening hebben ingevoerd. Op die manier kunnen starters op de 
woningmarkt naast hun hypotheek ook geld lenen van de gemeente, tegen gunstige voorwaarden. 
Echter, in veel gevallen schiet dit steuntje in de rug om een eerste huis te kopen het doel voorbij. Dit 
blijkt uit een inventarisatie van Omroep Brabant. Er zijn namelijk weinig woningen waarbij starters 
aanspraak kunnen maken op deze starterslening.

De gemeenten stellen zelf de voorwaarden aan het verstrekken van een starterslening, zoals de 
maximumprijs van een koophuis (Roosendaal: 225.000 euro). In bepaalde gemeenten leidt de 
welgemeende starterslening door de huidige huizenmarkt tot niets voor deze groep.

De VVD heeft de volgende vragen:

1.      Wat is de mening van het college over het effect van de startersleningen in de gemeente

Roosendaal?

2.      Wat voor mogelijkheden ziet het college dit effect verder te optimaliseren?

3.      Wanneer ziet u deze mogelijkheden tot uitwerking te brengen?

Namens de fractie van VVD, 
Sanneke Vermeulen



Wij beantwoorden de vraag als volgt:

1. Het college deelt deze mening niet. In 2010 is gemeente Roosendaal gestart met het 
aanbieden van een starterslening voor aspirant kopers. Tot en met heden hebben wij 658 
starters op woningmarkt kunnen helpen. In het afgelopen jaar hebben wij 80 starterslening 
verstrekt met een gemiddelde aankoopwaarde van de woning van € 175.000.

2. Sinds mei 2019 biedt gemeente Roosendaal naast de starterslening ook een verzilverlening 
aan. Hiermee kunnen ouders de overwaarde van hun eigen woning gebruiken om een bijdrage 
te leveren bij de aankoop van een eerste woning van hun kinderen.

3. Het college ziet naar aanleiding van haar ervaringen met de starterslening in de afgelopen 
jaren geen aanleiding om de regeling aan te passen.

Met vriendelijke groet,

Namens het college van burgemeester en wethouders,

Toine Theunis,

Wethouder Wonen


