
Technische vragen PvdA over de Starterslening (in relatie tot de Woonvisie)

1. Is er een inschatting te maken van het aantal Starters dat de afgelopen jaren gebruik 
heeft gemaakt van de Starterslening en hoeveel Starters er de komende jaren 
(wellicht op basis van ervaringen uit eerdere jaren of ervaringen van andere 
gemeenten) de komende jaren gebruik van zouden willen maken? Om hoeveel 
Starters gaat het dan?
Vanaf sept 2013 zijn er 65 aanvragen binnen gekomen waarbij 49 leningen zijn 
verstrekt. Het aantal aanvragen en verstrekte leningen is in de loop van de 
jaren afgenomen.
Vanaf mei 2013: 22 leningen verstrekt (22 aanvragen)
2014: 26 leningen verstrekt (33 aanvragen)
2015: 12 leningen verstrekt (16 aanvragen)
Tot juli 2016: 5 leningen verstrekt (9 aanvragen)

We zien in de loop van de jaren het aantal aanvragen dalen. De verwachting is 
dan ook dat deze daling zal doorzetten, mede door de lage rentestand 
waardoor de maandlasten lager uitpakken. In 2017 zijn dan wellicht 10 tot 20 
leningen te verstrekken.

2. Het geld dat wordt uitgeleend, krijgt de gemeente weer terug. Hoeveel zou de 
gemeente echter beschikbaar moeten hebben om te kunnen voorzien in de te 
verwachten aanvragen? Of hangt dat mede af van de hoogte van de lening die 
beschikbaar wordt gesteld en wat zijn dan de gangbare leningen aan Starters?
De hoogte van een starterslening is conform de verordening starterslening 
Veldhoven 2013 maximaal C 30.000. Uit de evaluatie van 2015 (waar de raad 
via een informatienota in november 2015, week 47, over is geïnformeerd) blijkt 
dat de gemiddelde hoogte van de lening C 27.000 is, waarbij 950Zo van de 
aanvragers het maximaal te lenen bedrag aanvragen. Dus om het aantal te 
verwachten leningen (10-20) in 2017 uit te kunnen keren zal een budget van 
C 600.000 beschikbaar moeten zijn.

3. Zijn er momenteel middelen beschikbaar om de Starterslening een vervolg te 
kunnen geven, bijvoorbeeld via het Volkshuisvestingsfonds of gewoon via de vrije 
reserve? Is dat afdoende om in de (te verwachten) aanvragen te kunnen voorzien? 
Om startersleningen uit te geven, hoeven geen middelen op de begroting 
gereserveerd te worden, maar moeten wij een lening aangaan. Dit heeft een 
negatief effect op onze solvabiliteit. In de concept-begroting wordt onder meer 
terughoudendheid op investeringsbeleid bepleit.


