


De fractie heeft de volgende vragen:

De  VLP  heeft  in  september  2018  al  vragen  gesteld  over  de  Verzilverlening.  Het 
raadsvoorstel ligt momenteel voor de Raad en wordt aankomende donderdag behandeld in 
de commissievergadering.
Voorafgaand aan deze vergadering stellen wij u graag de volgende vragen:

1. In onze vragen van september 2018 heeft u aangegeven dat er geen financieel risico 
is bij het verstrekken van een verzilverlening, omdat er een hypotheek op de woning 
wordt  gevestigd.  Stel  dat  men  nu  een  woning  als  onderpand  geeft  die  in  een 
vastgoedcrisis enorm in waarde is gedaald (onder de 80% van de waarde), bij wie ligt 
dan het financiële risico: de gemeente of het SVn?

2. In artikel 3 lid 4 van de verordening staat: het college kan de maatregelen uitbreiden 
en/of inkorten. Graag ontvangt de VLP een toelichting op wat er met dit  artikel(lid) 
wordt bedoeld. In hoeverre heeft het college de vrijheid om af te zien van de kaders uit 
de verordening?

Namens de fractie van de VLP, 
Evelien van der Star-Deijkers

Wij beantwoorden de vraag als volgt:

1. Alvorens een verzilverlening kan worden verstrekt wordt voor het bepalen van de 
overwaarde gekeken naar de actuele WOZ-waarde van het pand. De overwaarde 
wordt vastgesteld op het verschil tussen 80% WOZ-waarde en de schuldrest van de 
bestaande hypotheken. Hierdoor is het financieel risico voor de gemeente laag.

2. De verzilverlening kan nu gebruikt worden voor twee soorten maatregelen:

 maatregelen aan de woning op het gebied van levensloopbestendigheid, 

duurzaamheid en veiligheid.
 Voor een bijdrage in de aankoop van een starterswoning van zijn of haar kind.



Het college heeft met artikel 3 lid 4 de mogelijkheid om deze twee opties aan te vullen of in 
te korten. Dit is conform het kader dat u eerder voor de stimuleringslening heeft vastgesteld.

Met vriendelijke groet,
Namens het college van burgemeester en wethouders,

Toine Theunis


