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Onderwerp: Startersregeling Ridderkerk 
 
1. Voorstel 
 
Wij stellen u voor: 

1. kennis te nemen van de stand van zaken uitvoering stimuleringsfonds startersregeling; 
2. kennis te nemen van de drie alternatieven hoe in de toekomst met het stimuleringsfonds 

startersregeling kan worden omgegaan; 
3. te kiezen voor alternatief drie en geen stortingen meer te doen in het stimuleringsfonds 

startersregeling Ridderkerk met uitzondering van een bedrag, dat eventueel nodig is voor 
toewijzing van de lopende aanvragen. 

 
2. Aanleiding 
 
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,--. Geconstateerd is, dat ten opzichte van uw 
besluit het bedrag aan stortingen in het fonds is overschreden. Geconstateerd is ook dat we in 
termen van daadwerkelijke lasten ruim binnen de uitgangspunten van het raadsbesluit zijn 
gebleven. Wij hebben u hierover eind augustus per raadsinformatiebrief geïnformeerd. Daarbij 
hebben we aangegeven in oktober met een raadsvoorstel te komen. 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. 
 
3. Aspecten 
 
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 lasten worden jaarlijks 
geraamd en opgenomen in de begroting evenals de stortingen in het fonds.  
 
Doorgaan of stoppen 
Om de vraag te beantwoorden of we doorgaan of stoppen en als we doorgaan op welke wijze we 
dat toen is een drietal varianten in beeld gebracht. Deze varianten zijn hieronder beschreven: 
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Alternatief 1  
Nieuwe faciliteit SVn: afkoop eigen risico 
De nieuwe faciliteit van de SVn heet de Netto Contante Waarde-methodiek. Gemeenten die 
gebruik willen maken van deze methodiek hoeven alleen de contant gemaakte rentekorting (= 
gemis van rente-inkomsten gedurende de 1e drie jaar) op de leningen in te leggen in het fonds. De 
SVn verzorgt dan de financiering van de te verstrekken leningen en neemt het risico over. De 
gemeente betaalt dus eenmalig een bedrag en loopt vervolgens geen risico meer omdat dit in één 
keer is afgekocht. Nadeel van deze variant is dat je als gemeente het aan SVn te betalen bedrag 
ook kwijt bent. Met deze variant kunnen dan ook minder mensen geholpen worden dan variant 2 
omdat eerder het plafond van jaarlijkse lasten van € 148.000,- is bereikt. 
 
Alternatief 2 
Bijstorten tot het lastenplafond van €  148.000,- is bereikt 
In deze variant wordt doorgegaan met het uitvoeren van de startersregeling tot het plafond van  
€ 148.000,-- aan jaarlijkse kapitaallasten is bereikt (conform het oorspronkelijke raadsbesluit.  

 
Alternatief 3 
Stoppen met stortingen in het fonds 
In deze variant stoppen we met stortingen in het fonds en bouwen de regeling geleidelijk af.  
 
Ons voorstel 
Wij willen voorstellen op korte termijn te stoppen met stortingen in het fonds. Inmiddels hebben we 
te maken met omstandigheden, die behoorlijk afwijken van de situatie in 2006 toen is gestart met 
de toewijzing van startersleningen. Hierbij hanteren wij de volgende argumenten: 
 

- De economische omstandigheden zijn veranderd. Het is niet langer vanzelfsprekend, dat 
de carrière van starters vlot verloopt en het inkomen op korte termijn behoorlijk groeit. 
Daar wordt bij de startersleningen wel vanuit gegaan. 
De eerste 3 jaar hoeft geen rente en aflossing te worden betaald over het bedrag van de 
verstrekte starterslening. Na 3 jaar moet er in principe wel rente (op dit moment 5,7%) en 
aflossing worden betaald.  

- Er dreigt een steeds groter gat te ontstaan tussen lening en woningwaarde 
De koopprijzen dalen nog steeds langzaam. De starterslening is een extra lening boven de 
lening, die de bank verstrekt. Dit vergroot het risico op een negatief verschil tussen 
woningwaarde en lening. 
De beoordeling van nieuwe aanvragen voor een starterslening is sinds augustus 2011 veel 
strenger geworden.  
Zowel de banken als de Nationale Hypotheek Garantie hanteren een veel strengere toets 
dan voorheen. Dit zal hoogstwaarschijnlijk leiden tot veel minder aanvragen voor 
startersleningen dan voorheen. Het advies om te stoppen met het verstrekken van 
startersleningen komt dus ook in dat licht bezien op het juiste moment.  

- Hiermee wordt de stijging van een jaarlijkse last voor de gemeentebegroting tot staan 
gebracht en op termijn teruggebracht. 

 
Fondsbeheer 
Het fonds wordt voor ons beheerd door SVn (Stimuleringsfonds volkshuisvesting Nederlandse 
gemeenten). 
In de ramingen van de lasten wordt er vanuit gegaan, dat er na 3 jaar rente en aflossing wordt 
betaald door degenen aan wie een starterslening is verstrekt. Echter de inkomenstoets kan tot 
resultaat hebben, dat men nog niet hoeft te betalen voor aflossing en rente. Voor de gemeente 
blijven de beheerskosten en de rentekosten doorlopen. De looptijd van de leningen is maximaal  
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30 jaar. Indien besloten wordt geen nieuwe leningen te verstrekken, kunnen vanuit het fonds weer 
bedragen teruggestort worden naar de gemeente. De jaarlijkse lasten voor de gemeentebegroting 
zullen daardoor afnemen. 
Voor beëindiging van het fondsbeheer geldt – op basis van de gesloten deelnemingsovereenkomst 
- een opzegtermijn van een jaar.  
 
4. Aanpak/Uitvoering 
 

- Indien u besluit in overeenstemming met ons voorstel zal uw besluit worden bekend 
gemaakt in De Combinatie, aan het SVn en de Ridderkerkse makelaars en banken. 

- De aanvragen, die door het afhalen van een aanvraagformulier en door het invullen van 
het toetsformulier bij ons bekend zijn, zullen alsnog worden afgehandeld volgens de 
Verordening.  

- Indien het fonds ontoereikend is voor het toekennen van leningen die al in behandeling zijn 
genomen, zullen daarvoor alsnog stortingen in het fonds worden gedaan. 

 
5. Kosten/Opbrengsten/Dekking 
 
Alternatief 1  
Nieuwe faciliteit SVn: afkoop eigen risico 
Rekenvoorbeeld: Bij een starterslening van € 30.000,-- betaalt de gemeente eenmalig 30% van de 
lening, ofwel € 9.000,-- aan de SVn. De lening ad € 30.000,-- wordt door en voor risico van de SVn 
verstrekt aan de aanvrager. In de eenmalige betaling aan de SVn ad € 9.000,-- is een soort 
afkoopsom verwerkt voor het risico van de geldverstrekker dat de aanvrager (gedeeltelijk) geen 
rente en aflossing terugbetaalt.  
 
Alternatief 2 
Bijstorten tot het lastenplafond van € 148.000,- is bereikt 
We hanteren hierbij de huidige planperiode van 2011-2015 (meerjarenbegroting). In deze 
planperiode is rekening gehouden met de volgende kosten en opbrengsten: 

- de kapitaallasten over de boekwaarde van de gedane stortingen 
- vermeerderd met een jaarlijkse storting in het fonds ad € 500.000,--.  
- In de geraamde nettolasten per jaar wordt tevens rekening gehouden met de 

rentebaten over de ontvangen aflossingen gedurende het jaar door de SVn. Deze 
aflossingen worden per 31 december van het jaar afgerekend met de SVn. De 
ontvangen aflossingen zelf worden door SVn teruggestort in het fonds. De jaarlijkse 
nettolasten nemen door de jaarlijks toenemende aflossingen af, omdat de rentebaten 
ook toenemen. 

 
Als we deze uitgangspunten hanteren  wordt de maximum jaarlast ad € 148.000,-- hierdoor pas in 
2044 bereikt (BNG-rente 4,3% 15 jaar). Hierbij is ervan uitgegaan dat t/m 2019 jaarlijks € 500.000,- 
aan startersleningen wordt verstrekt tot een totaalbedrag van € 4,0 miljoen. 
Wanneer de bovengenoemde BNG-rente stijgt, dan stijgen de jaarlasten in het voorgaande 
voorbeeld eerder tot het maximum van € 148.000,--. Hierdoor kunnen dan minder nieuwe 
startersleningen worden verstrekt. 
 
Alternatief 3 
Stoppen met stortingen in het fonds 
De goedkoopste oplossing is om te stoppen met het doen van nieuwe stortingen in het fonds. Het 
risico wordt dan niet groter en de rentelasten nemen af als gevolg van afname van de boekwaarde. 
De aflossingen, die de SVn ontvangt van de aanvragers, worden dan aan de gemeente 
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teruggestort en kunnen worden aangewend ter vermindering van de boekwaarde van de gedane 
stortingen. De nog te maken kosten (fondsbeheer) worden gedekt uit het fonds. 
De jaarlijkse last kan op termijn nog enigszins oplopen door een eventuele storting, die nog moet 
worden gedaan om lopende aanvragen af te handelen. De jaarlijkse last blijft ook dan naar 
verwachting binnen het in de begroting geraamde bedrag van € 79.000,-.  
Door het niet langer toewijzen van nieuwe leningen zal de jaarlijkse last afnemen. Dit is afhankelijk 
van het tempo, waarin betaling van rente en aflossingen op de verstrekte leningen plaatsvindt. 
 
Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
de secretaris, de burgemeester, 
 
 
 
 
 
Mw. M.H.J.C. Nienhuis-van Doremaele         mw. A.Attema 
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Behandeld in de raad d.d. 6 oktober 2011 
e.v.pagee@ridderkerk.nl/217/JS-MV  


