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Verantwoordeliike oortefeuillehouder: Jaao Kamo

lnleiding
Op 3 juli 2008 heeft de gemeenteraad de Starterslening in het leven geroepen. Sindsdien is dit in de
gemeente Moerdijk een niet meer weg te denken instrument om koopstarters op de woningmarkt een
steuntje in de rug te geven. De Starterslening overbrugt het verschiltussen de verwervingskosten
(koopsom + bijkomende kosten) van de woning en het bedrag dat de starter maximaal kan lenen
volgens de normen van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). De Starterslening is een lening
waarover de eerste drie jaar geen rente en aflossing betaald wordt. Er zijn vanaf eind 2008 tot nu toe
1 08 Startersleningen verstrekt.

lnformatie
Het succes van de Starterslening heeft tot gevolg dat het beschikbare budget van de gemeente
Moerdijk volledig is uitgeput. Het Moerdijks Startersfonds heeft weliswaar een revolverend karakter,
maar er vloeien momenteel niet voldoende middelen terug om opnieuw Startersleningen te kunnen
verstekken. ln totaal is over de afgelopen 5 jaar ongeveer € 325.000,-- teruggekomen in het Moerdijks
Startersfonds en wederom aan nieuwe Startersleningen uitgezet. Gemiddeld genomen hebben wij het
over € 65.000,-- per jaar. Hiermee kunnen er maximaal 2 Starterleningen per jaar worden verstrekt,
daar een gemiddelde Starterslening ongeveer € 30.000 betreft. Gevolg hiervan is dat gemeente
Moerdijk het loket voor de Startersleningen per direct zal moeten sluiten.
Voorstel in voorbereiding
Op basis van deze informatie heeft het college een voorstel in voorbereiding waarin de gemeenteraad
wordt gevraagd om opnieuw budget beschikbaar te stellen. Het streven is dat dit voorstel in oktober
2016 door de gemeenteraad kan worden behandeld. Hierbij zal ook worden ingegaan op de prognose
van het revolverende karakter van het gemeentelijke Startersfonds.
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