
 
 
 
Aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant 
Brabantlaan 1 
5216 TV 's-Hertogenbosch 
 
Tilburg, 4 september 2015 
 
 
Vragen van de fractie D66 aan het college van Gedeputeerde Staten op grond van 
artikel 43 van het reglement van orde 
 
Betreft: Startersleningen 
 
Per 1 juli 2013 heeft de Provincie 6 mln beschikbaar gesteld voor startersleningen: 
citaat persbericht: ’s-Hertogenbosch, 26 juni 2013 - Met ingang van 1 juli 
2013 stelt de provincie zes miljoen euro beschikbaar voor mensen die voor 
het eerst een woning kopen. De provincie sluit aan bij de bestaande 
regeling voor startersleningen van het rijk en gemeenten. De verwachting 
is dat met de provinciale bijdrage in de komende drie jaar 800 extra 
startersleningen kunnen worden afgegeven.  
 

Vraag 1 
Kunt u ons informeren over de uitputting van het budget van 6 mln euro?  
 

Vraag 2 
Hoeveel deelnemers heeft het beschikbare budget tot nu toe opgeleverd?  
 
Vraag 3 
Kunt u ons informeren over de stand van zaken met betrekking tot aflossingen en 
eventuele wanbetalers? 
 

Vraag 4 
Is het budget nog toereikend voor 2015 en deels 2016? 
 
De werking van de starterslening is het meest effectief als Rijk, gemeenten en 
provincie samen optrekken in het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse 
gemeenten (SVn). Omdat het Rijk de startersleningen heeft beëindigd, zijn ook 
gemeenten soms gestopt met deelname.  
 

Vraag 5 
Kunt u ons informeren over het aantal gemeenten in Brabant die nog participeren in 
de SVn?  
 



Op 2 september heeft de voorzitter van Bouwend Nederland een oproep gedaan om 
de woningmarkt opnieuw te stimuleren door middel van nieuwe startersleningen 
 
http://nu.nl/geldzaken/4117858/bouwend-nederland-pleit-nieuwe-
startersleningen.html 
 
Vraag 6 
Bent u op de hoogte van de oproep die Bouwend Nederland gedaan heeft. Zo ja, 
ondersteunt u de oproep van Bouwend Nederland?  
 
 
 
 
 
Met vriendelijke groet 
 
Tineke Klitsie 
 
 

http://nu.nl/geldzaken/4117858/bouwend-nederland-pleit-nieuwe-startersleningen.html
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Bij brief van 4 september 2015, ingekomen op 4 september 2015, heeft u 

namens de D66 fractie schriftelijke vragen gesteld. 

 

Wij beantwoorden deze vragen als volgt. 

 

1. Kunt u ons informeren over de uitputting van het budget van 6 mln euro?  
Antwoord: Ja. Met ingang van 1 juli 2013 is € 6 miljoen beschikbaar gesteld. 
Vanwege uitputting van dat budget is in het voorjaar van 2014 besloten 

(statenmededeling 25 februari 2014) nogmaals € 6 miljoen beschikbaar te 
stellen voor een verlenging van de starterslening. 

In november 2014 was het totale budget van € 12 miljoen uitgeput. 
 

2. Hoeveel deelnemers heeft het beschikbare budget tot nu toe opgeleverd?  
Antwoord: Met het budget van € 12 miljoen heeft de provincie een bijdrage 
geleverd aan 1.725 gemeentelijke startersleningen. 

 

3. Kunt u ons informeren over de stand van zaken met betrekking tot aflossingen 
en eventuele wanbetalers? 
Antwoord: Voor de startersleningen die sinds 1 juli 2013 zijn verstrekt is dit nog 

niet aan de orde omdat de starterslening in de eerste 3 jaar rente- en 

aflossingsvrij is. 

 

4. Is het budget nog toereikend voor 2015 en deels 2016? 
Antwoord: Zie antwoord op vraag 1. 

 

5. Kunt u ons informeren over het aantal gemeenten in Brabant die nog 
participeren in de SVn?  
Antwoord: In Brabant participeren nog 41 gemeenten in startersleningen bij SVn. 
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6. Bent u op de hoogte van de oproep die Bouwend Nederland gedaan heeft. 
Zo ja, ondersteunt u de oproep van Bouwend Nederland?  
Antwoord: Ja, de provincie is bekend met deze oproep. De provincie heeft met 

onder meer de inzet van 26 miljoen euro een stevige verantwoordelijkheid 

genomen om de eertijds op slot zittende woningmarkt voor starters in beweging 

te krijgen. We kunnen constateren dat de woningmarkt geleidelijk weer meer in 

balans komt. En daarmee zijn de geëigende partijen weer aan zet om de positie 

van starters op de woningmarkt te ondersteunen. Een structurele financiële 

inspanning van de provincie richting starters past hier niet bij.  

 

 

 

 

 

 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 

 

Voorzitter, Secretaris 
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