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Vragen en antwoorden 

Vraag 1 

Uit het raadsvoorstel blijkt dat de bestedingsruimte van rekeningnummer 3078 met omschrijving 

starterslening (vanaf 2017) momenteel negatief is. Dit leidt tot vertraging in de uitgifte van de 

leningen omdat er geen negatieve bestedingsruimte mag zijn.  

Om te voorkomen dat het voorstel aan zijn eigen succes ten onder gaat, wil de SGP graag weten: 

hoe staat de wethouder tegenover het instellen van een minimale dekkingsgraad zodat er altijd 

voldoende bestedingsruimte is om leningen te kunnen blijven verstrekken?  

Antwoord 1 

Net als u is het college van mening dat het niet wenselijk is dat er geen nieuwe leningen kunnen 

worden verstrekt omdat het saldo op de rekening bij SVn negatief is. Mocht deze situatie zich in 

de toekomst weer voordoen, dan zal het college eerder overwegen of een voorstel aan uw raad 

voor extra krediet voor de startersleningen opportuun is. 

Het is overigens in principe mogelijk om leningen te verstrekken als het saldo op “3078 

Starterslening vanaf 2017” negatief is. De voorwaarde is wel dat het startersfonds uiteindelijk 

wordt aangevuld zodat het saldo weer positief is.  

Het saldo van het budget voor de startersleningen kan aangevuld worden door te schuiven met de 

budgetten binnen SVn of door extra budget beschikbaar te stellen voor de startersleningen. Daar 

is besluitvorming van college en indien het om extra krediet gaat ook besluitvorming van de 



gemeenteraad voor nodig. Om niet vooruit te lopen op het beschikbaar komen van extra middelen 

wordt er voor gekozen bij een negatief saldo geen nieuwe leningen meer te verstrekken. 

Wanneer besloten wordt een minimale dekkingsgraad af te spreken zodat er altijd leningen 

kunnen worden verstrekt dan krijgt het college de bevoegdheid om een negatief saldo altijd aan te 

vullen. Dat zou dan inbreuk maken op het budgetrecht van de raad waarmee de raad een 

maximum kan stellen aan het budget dat beschikbaar is voor het verstrekken van startersleningen.  

Vraag 2 

Vraag 1 zouden wij ook graag beantwoord zien m.b.t. rekeningnummer 3076 met omschrijving 

stimuleringslening duurzaamheid.  

Antwoord 2 

Het is net als bij de Startersleningen in principe mogelijk om leningen te verstrekken als het saldo 

op 3076 Stimuleringslening Duurzaamheid negatief is. De voorwaarde is wel dat ook dit saldo 

uiteindelijk wordt aangevuld zodat het saldo weer positief is.  

Het saldo van het budget voor de stimuleringslening Duurzaamheid kan aangevuld worden door te 

schuiven met de budgetten binnen SVn of door extra budget beschikbaar te stellen voor de 

stimuleringslening. Daar is besluitvorming van college en indien het om extra krediet gaat ook 

besluitvorming van de gemeenteraad voor nodig. Om niet vooruit te lopen op het beschikbaar 

komen van extra middelen wordt er voor gekozen bij een negatief saldo geen nieuwe leningen 

meer te verstrekken. 

Wanneer besloten wordt een minimale dekkingsgraad af te spreken zodat er altijd leningen 

kunnen worden verstrekt dan krijgt het college de bevoegdheid om een negatief saldo altijd aan te 

vullen. Dat zou dan inbreuk maken op het budgetrecht van de raad waarmee de raad een 

maximum kan stellen aan het budget dat beschikbaar is voor het verstrekken van 

stimuleringsleningen Duurzaamheid.  
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