In het kader van de begrotingsbehandeling 2013 heeft de raad een motie
aangenomen, waarin het college verzocht wordt onderzoek te doen naar de
mogelijkheden, risico’s en bijbehorende dekking van een leningsysteem voor
starters op de woningmarkt.
Het college heeft de motie overgenomen, met de aanvulling dat ook nut en
noodzaak van een gemeentelijke starterslening in beeld moeten worden wordt
gebracht, om een goede afweging over het al of niet invoeren in Velsen te kunnen
maken. Deze notitie geeft daartoe een aanzet.
De overheid heeft de mogelijkheid om via een startersregeling starters te
stimuleren om voor het eerst een huis te kopen. Zij doet dit door het verstrekken
van een starterslening bovenop de reguliere hypotheek. Door middel van de
starterslening wordt het starters gemakkelijker gemaakt hun eerste koopwoning
te kopen. De koopwoningenmarkt wordt op deze manier beter bereikbaar voor
deze doelgroep. De maatregel brengt beweging op de koopmarkt en bevordert
daarmee de doorstroming. Ook derden, zoals woningcorporaties, kunnen bij
verkooptransacties startersleningen verstrekken.
Onder een starter op de koopwoningmarkt worden in deze notitie twee groepen
verstaan:

 jongeren die deel uitmaken van een gezinshuishouden en die voor het eerst
zelfstandig willen gaan wonen in een koopwoning;

 huurders die door wil stromen naar een koopwoning.
Techniek
De starterslening is in 1996 ontwikkeld door het Stimuleringsfonds
Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVN). De starterslening overbrugt het
verschil tussen de aankoopkosten van de woning en het bedrag dat de starter
maximaal kan lenen volgens de normen van de Nationale Hypotheek Garantie
(NHG).
Bij de invoering van de starterslening hebben gemeenten de mogelijkheid om
bereik van de startersregeling zelf te bepalen. Toekenningscriteria kunnen zijn:
 de maximale koopsom van de woning,
 de maximale leeftijd van de starter,
 de herkomst van de starter,
 alleen voor nieuwbouwwoningen,
 alleen voor bestaande woningen,
 een specifiek project van de grond helpen.
Bij invoering moeten de criteria worden vastgelegd.
Op is op. Bij meerdere aanvragen worden deze gehonoreerd zover het budget
reikt. Nieuwe aanvragers vallen buiten de boot tot aanvullend budget beschikbaar
komt.
Reguliere methodiek SVN: het revolverende fonds
De starterslening is een tweede hypotheek die de starter afsluit bij de SVN. Over
deze tweede hypotheek wordt in de eerste drie jaar geen rente en aflossing
betaald. Na afloop van die drie jaar wordt op basis van inkomensstijging verwacht
dat de rentelasten en aflossingskosten dragelijk zijn. Is dit niet het geval dan kan
een hertoets worden aangevraagd. Een hertoets kan ook in het 6e, 10e en 15e
jaar worden uitgevoerd.
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Met de ontvangen aflossingsbedragen kan de gemeente na drie jaar opnieuw
startersleningen verstrekken. Het principe van een ‘revolving fund’.

De afkoopmethodiek van SVN
In het afgelopen jaar heeft de SVN een nieuwe financieringsmethodiek ontwikkeld:
de afkoopmethodiek. Hierbij financiert de SVN het budget in plaats van de
gemeente. Het risico van terugbetaling van rente- en aflossingsbedragen worden
in één keer afgekocht. Hierdoor kan met minder geld meer worden gedaan. De
gemeente betaalt 30 procent van het leningsbedrag in één keer aan SVN.

Kosten voor de gemeente
Aan de startersregeling van de SVN zijn voor de gemeente kosten verbonden.
Naast het budget dat beschikbaar gesteld moet worden voor een regeling moet
rekening worden gehouden met administratieve kosten SVN en rentederving.
Verder moeten door de gemeente werkzaamheden worden verricht om aanvragen
te behandelen en leningen aan koopstarters toe te wijzen.
De gemeente wordt jaarlijks door de SVN aangeslagen voor 0,5 procent van het
uitstaande schuldrestant van de gemeentelijke leningen, ondergebracht bij het
fonds van de SVN.
Het tempo waarin het uitgeleende geld aan de gemeente wordt terugbetaald
hangt af van de mate waarin de starters aan de verplichtingen voldoen. In de
eerste drie jaar wordt er geen rente -en aflossing betaald en ontstaat geen
leningsruimte voor nieuwe starters, tenzij de gemeenteraad het budget verhoogt.
In het vierde jaar wordt bepaald hoeveel rente en aflossing er betaald kan
worden. Indien het inkomen van de voormalige starter dit niet toelaat, wordt de
inkomenstoets na het 6e, 10e en 15e jaar herhaald. Dit maakt het moeilijk om in
te schatten wat de totale kosten van de gemeente zullen zijn.
In een aantal gemeenten worden de kosten voor de gemeente ( Rentederving,
kosten SVN en administratieve werkzaamheden) geschat op 20 procent van de te
verstrekken lening gedurende de hele looptijd.
Rekenvoorbeelden
Het verstrekken van 30 leningen van € 20.000,- betekent een investering van
€ 720.000,- ( € 600.000,- uitgeleend geld en 20% a € 120.000,- kosten).
Bij de afkoopmethodiek bedragen de vaste en eenmalige kosten in dit voorbeeld
€ 180.000,- (30 procent van € 600.000,-).
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Argumenten voor invoering van de starterslening
1. De starterslening kan in een markt waar starters moeizaam aan een
betaalbare koopwoning komen, starters financieel helpen om koopwoning te
kopen. Dit kan mede in het licht gezien worden van de huidige economische
omstandigheden, waarbij de hypotheekverschaffers hogere eisen stellen.
Hierdoor wordt de koopwoningmarkt voor starters minder goed bereikbaar.
2. De starterslening levert een bijdrage aan de bevordering van het eigen
woningbezit.
3. De starterslening kan een bijdrage leveren aan het bevorderen van de
doorstroming uit de kernvoorraad sociale huurwoningen.
4. De starterslening kan een bijdrage leveren aan een nog te realiseren complex,
wanneer dat door gebrek aan kopers niet van de grond komt.
5. De starterslening kan door het stellen van voorwaarden op het gebied van
type woningen of huishoudens bijdragen aan het bereiken van andere
woondoelstellingen, bijvoorbeeld meer differentiatie in wijken.
Kanttekeningen bij de starterslening
1. De prijzen van woningen zijn afgelopen tijd onder invloed van de crisis
gedaald. ING en Rabobank verwachten dat de prijzen van de woningen in
2013 en 2014 nog eens met 7 en 5 procent zullen dalen. De Minister voor
Wonen en Rijksdienst verwacht dat de verlaging van de leencapaciteit
gecompenseerd zal gaan worden door een verdere daling van de
huizenprijzen.
2. Op de koopwoningmarkt in Velsen worden meer dan voldoende woningen
aangeboden, waarvoor de starters uit het onderzoek 2009 belangstelling
hebben. Zij worden dus niet door de markt gedwongen om een woning te
kopen die uitstijgt boven hun budget.
3. Wanneer er op de Velser woningmarkt een beperkte groep potentiële kopers
wordt gefaciliteerd met extra financiële steun van de gemeente, is het
denkbaar dat de huidige lokale marktontwikkeling van prijsdaling verstoord
gaat worden.
4. In de bestaande bouw wordt de onderkant van de huidige woningmarkt
minder aantrekkelijk voor starters, omdat zij met een startersregeling in een
duurdere prijsklasse kunnen gaan zoeken.
De hoogte van het bedrag dat een starter regulier kan en mag lenen
vermeerderd met de starterslening bepaalt de prijscategorie waarin de starter
op zoek gaat naar een woning. Dit effect kan worden beperkt door
voorwaarden te stellen aan het verkrijgen van een starterslening, zoals het
verlagen van de maximale hoogte van de aankoopkosten. In regiogemeenten
is dit afgelopen jaren aan de orde geweest.
5. Het budget biedt altijd de beperking dat slechts een beperkt aantal starters
kan worden geholpen en dat - bij een gelijkblijvend budget - nieuwe
leencapaciteit pas na drie jaar ontstaat, wanneer wordt afgelost.
6. Juist in deze economische omstandigheden is het zaak om het risico te
vermijden dat starters een woning kopen boven hun financiële draagkracht.
De regeling gaat namelijk wel uit van een inkomensstijging van starters. Deze
inkomensstijging is momenteel niet vanzelfsprekend evenals de
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waardestijging van de woning. De inkomensstijging is nodig om de
starterslening af te kunnen lossen.
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Risico’s van de startersregeling
1. Het kabinet heeft besloten om vanaf 2013 alleen fiscale aftrek van
rentekosten te verlenen, wanneer nieuwe hypotheken op basis van annuïteit
binnen 30 jaar wordt afgelost. Bij de starterslening daarentegen is de eerste
drie jaar aflossing sowieso niet aan de orde. Daarna volgen inkomenstoetsen.
2. Bij de starterslening wordt ervan uitgegaan dat na drie jaar sprake is van
dusdanige inkomensgroei dat de extra rente en aflossingsbedragen kunnen
worden voldaan. Blijft die verwachte inkomensgroei uit, dan zal de starter
langdurig balanceren op de top van zijn financiële draagkracht. Hij of zij heeft
immers al een maximale hypotheek verkregen. Voor het gedeelte waarvoor
door de bank geen hypotheek wordt verstrekt is aanvullend een starterslening
verstrekt door de gemeente. Ook deze lening zal ooit afgelost moeten worden.
Wanneer de lener niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen moet de
woning worden verkocht. Indien de marktomstandigheden minder gunstig zijn
dan ten tijde van de aankoop, kan de voormalige starter geconfronteerd
worden met een restschuld.
3. Het risico van de gemeente wordt afgedekt door de garantstelling van de
NHG, maar het risico voor de starter is ook een punt van aandacht. Ook bij een
“NHG -Hypotheek” blijft de eigenaar van de woning verantwoordelijk voor een
eventuele restant schuld. Alleen bij ontslag, beëindiging relatie,
arbeidsongeschiktheid en overlijden partner kan deze schuld door de NHG
worden kwijtgescholden.
De actualiteit
Op 20 december 2012 heeft het SVN bericht, dat de Minister Blok van Wonen en
Rijksdienst 20 miljoen euro beschikbaar heeft gesteld voor extra Startersleningen.
Dit betekent dat gemeenten het aantal te verstrekken startersleningen kan
verdubbelen zonder extra kapitaalbeslag. Dit uiteraard tot het moment waarop de
extra Rijksgelden zijn uitgeput.
Kredietverleners hanteren strengere voorwaarden bij het verstrekken van
hypothecaire leningen. Daarnaast heeft het kabinet besloten om vanaf 2013
alleen fiscale aftrek van rentekosten te verlenen, wanneer nieuwe hypotheken op
basis van annuïteit binnen 30 jaar zullen worden afgelost.
Momenteel bekijkt het kabinet voorstellen om de hypotheekvoorwaarden te
verruimen voor degenen die in de toekomst perspectief op inkomensstijging
hebben. Dit zou voor met name starters gunstig kunnen zijn.
MGE als Alternatief
De starterslening functioneert naast andere regelingen, die beogen de stap van
starters naar een koopwoning financieel makkelijker te maken. Dit alternatief is
het maatschappelijk gebonden eigendom (MGE). De starter koopt de woning met
aanzienlijke korting van een wooncorporatie en moet deze bij verkoop eerst aan
de corporatie terug aanbieden. Winst of verlies op de verkooptransactie worden
gedeeld tussen de verkoper en de corporatie. AWV Eigen Haard heeft op deze
basis woningen verkocht.
De woningmarkt in Velsen
Deze paragraaf gaat in op de beschikbaarheid van de goedkope koopwoningen,
zowel in de bestaande voorraad als in de nieuwbouw. Ook beschrijft het de
behoefte aan goedkope woningen en de behoefte van inwonende starters, zoals in
het Woningmarkt- en Woonwensen onderzoek Velsen 2009 naar voren is gekomen
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.Vanuit deze gegevens worden nut en de noodzaak van de starterslening
benaderd. De wens van huurders die willen doorstromen is in 2009 niet
onderzocht.
Wij zijn ons er van bewust dat in deze notitie gebruik wordt gemaakt van
gegevens van het Woningmarkt- en woonwensenonderzoek 2009; een onderzoek
dat kort na het uitbreken van de financiële en economische crisis is gedaan. Of de
koopvraag op onze woningmarkt in deze crisistijd is toe- of afgenomen is niet
onderzocht. In 2013 wordt een nieuw Woningmarkt- en woonwensenonderzoek
uitgevoerd om dit vast te kunnen stellen.
In onderstaande tabel is het totale aanbod per categorie tot € 200.000
weergegeven. Deze zijn in de kolom daarachter in percentages uitgedrukt van het
totale aanbod dat eind vorig jaar te koop stond, te weten 900 woningen. (Bron
Funda).
Tabel 1. Aanbod in Velsen op Funda
Aanbod woningen prijsklasse tot € 200.000,-Momentopname 7 december 2012
Prijsklasse
Aanbod Percentage
Totaal aanbod
900
100
Tot 150.000
118
13
150.000-175.000
105
12
175.000-200.000
158
18
25% van het aanbod (223 woningen) valt onder de categorie ‘betaalbaar’ (tot €
175.000). Wanneer we het percentage van woningen tot € 200.000 in Velsen
(43%) vergelijken met ons omringende gemeenten, scoren Velsen en Beverwijk in
de regio hoger dan gemiddeld in de goedkope prijsklasse (Haarlem 39%,
Heemskerk 37%, Beverwijk 56%, Noord-Holland 37%). In tegenstelling tot de
gemeenten Haarlem en Heemskerk kent ook Beverwijk geen starterslening.
Om de betaalbare koopvoorraad voor de eigen inwoners te beschermen is een
huisvestingsvergunning voorgeschreven voor koopwoningen onder de
koopprijsgrens van
€ 172.750,-. Na een periode van tien weken komen ook kopers zonder regionale
binding in aanmerking voor een vergunning.
Woonwensen en woonbehoefte starters
Tijdens het woningmarkt -en Woonwensen onderzoek in Velsen 2009 is aan
inwonende gezinsleden vanaf 18 jaar naar hun woonwensen gevraagd. Uit dit
onderzoek komt naar voren dat in deze categorie 1.900 verhuisgeneigde starters
zijn. 1.300 van deze verhuisgeneigde starters geven een voorkeur aan om in
Velsen te blijven wonen.
Opmerkelijk is dat 71 procent van deze starters wil gaan huren en 29 procent zou
willen kopen. Een factor kan zijn dat jongeren, die nog niet weten waar zij carrière
gaan maken, zich vooralsnog niet willen binden aan een koopwoning.
Conclusies op basis van het onderzoek 2009
29 % van 1.300 verhuisgeneigde starters houdt in dat 377 potentiële koopstarters
in Velsen willen blijven wonen. Van die 377 zochten 272 starters een koopwoning
tot € 200.000, -.
94 potentiële koopstarters zochten een woning tussen € 200.000,- en € 275.000,-.
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De resterende 11 koopstarters zochten een woning tussen de € 275.000,- en €
400.000,Uit het onderzoek blijkt dat de voorkeuren van woonwensen van starters
gebaseerd zijn op een reële woonwens. Zij zijn goed op de hoogte van hun
woonmogelijkheden. Onderstaande tabel geeft de verhouding weer in
kwantitatieve zin tussen de vraag uit 2009 door starters en het aanbod in 2012.
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Tabel 2. Inschatting vraag naar koopwoningen door starters op basis van
het woningmarkt- en woonwensenonderzoek 2009 ten opzichte van de
markt in december 2012
VELSEN
Inschattin
g
Vraag
Aanbod Overaanb
Koop
in 2009 In 2012 od
Tot
€
200.000,-- 272
382
±110
€ 20027500,94
210
±116
€275400.000
11
206
±195
Welke hypotheek kan een starter krijgen?
Tabel 3. de mogelijkheid tot het verkrijgen van een hypotheek in 2013
Met de NHG normen 2013 kan
het volgend geleend worden
Alleenverdiener, bruto inkomen
van :
34000
36000
39000
41000
Tweeverdiener, bruto inkomens
van:
24000 en 12000
24000 en 16000
32000 en 9000

maximale
hypotheek
151.371
160.276
164.728
185.000

160.276
178.084
186.988

Samenvatting
In het voorgaande is aangegeven dat de starterslening de verkoop van woningen
kan bevorderen, waarbij op basis van het motief om tot invoering over te gaan
bestuurlijke keuzes moeten gemaakt.

de koopsom van de woning binden aan een maximum?

de leeftijd van de starter binden aan een maximum?

de herkomst van de starter; alleen voor eigen inwoners?

alleen voor nieuwbouwprojecten?

alleen voor bestaande woningen?

koopwoningen van corporaties uitsluiten?

binden aan specifieke bouwprojecten?
In het voorgaande is ingeschat, dat de huidige koopwoningmarkt met name in
IJmuiden en Velsen-Noord een voldoende aanbod aan betaalbare koopwoningen
kent om koopstarters in staat te stellen een woning te kopen. De
Huisvestingsverordening bepaalt dat koopwoningen tot de grens van
€ 172.750 eerst gedurende tien weken moeten worden aangeboden aan kopers,
die regionaal gebonden zijn. Geconcludeerd is dat het invoeren van een
gemeentelijke starterslening kan leiden tot overkreditering van de starter en tot
verstoring van de prijsontwikkeling. Verder is vastgesteld welke kosten de
invoering voor de gemeente meebrengt, waarbij een beperkt aantal starters kan
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worden bediend en dat pas na drie jaar nieuwe investeringsruimte ontstaat. Ook
dat is een punt van overweging.
Wij geven de raad deze punten graag mee voor de discussie.
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