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Onderwerp: Raadsinformatiefbrief startersleningen Ridderkerk 
 
 
Geachte leden van de raad, 
 
Met deze raadsinformatiebrief willen wij u informeren over de stand van zaken van de uitvoering 
stimuleringsfonds startersregeling. Deze raadsinformatiebrief is de voorloper van het raadsvoorstel 
zoals dat door de portefeuillehouder financiën in de raadsvergadering van 23 juni 2011 is 
aangekondigd. 
 
De regeling 
In 2006 hebt u de Verordening Stimuleringsfonds startersregeling Ridderkerk 2006 vastgesteld 
(hierna te noemen de Verordening). In het raadsvoorstel is ervan uitgegaan, dat er jaarlijks een 
budget beschikbaar is voor de financiële ondersteuning van starters op de woningmarkt van 
maximaal € 148.000,--. U hebt conform ons voorstel besloten, dat daarmee in 2006, 2007 en 2008 
een bedrag van € 565.000, - in het Stimuleringsfonds (hierna te noemen het fonds) gestort kon 
worden. Dit is een totaal bedrag van € 1.695.000,--. 
 
De stand van zaken 
Tot en met mei 2011 zijn er in totaal 63 leningen toegekend op basis van de Verordening. 
Hiervoor is in totaal € 2.255.200,-- in het fonds gestort. In het raadsvoorstel was sprake van 
storting van een maximum bedrag van € 1.695.000,-- in 3 jaar. De lasten van de verstrekte 
leningen lopen volgens de huidige prognose op tot maximaal € 79.000,- in 2014. Uitgaande van de 
afspraak, dat de lasten voor de gemeentebegroting maximaal € 148.000,- per jaar mogen 
bedragen, kon nog worden doorgegaan met stortingen in het fonds. 
 
De vraag ligt nu dus voor of we doorgaan met stortingen in het fonds en het toewijzen van leningen 
conform de verordening of daarmee stoppen. Om antwoord te geven op die vraag komen wij in de 
raadsvergadering van 6 oktober aanstaande met een voorstel voor het vervolg. In dit voorstel gaan 
wij in op verschillende alternatieven voor de toekomst. Op basis van die alternatieven kunt u dan 
een afgewogen besluit nemen. 
 
 
Hoogachtend, 
Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk 
de secretaris,                                                  de burgemeester, 
 
Mw. M.H.J.C. Nienhuis-van Doremaele  mw.A. Attema 


