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Geachte leden van de raad,

Bijgaand bieden wij u aan net voorstel inzake evaluatie starters- en duurzaamheidslening.

Het beoogde effect van net voorstel is:
a. de verordening starterslening gewijzigd vast te stellen;
b. de verordening duurzaamheidslening in te trekken;
c. het in april 2013 beschikbaar gestelde budget van €250.000 toe te voegen aan het

budget voor startersleningen;
d. De starterslening ook te verstrekken voor nieuwbouw van koopwoningen van het

project In 't Park.

Heeft u vragen over het voorstel en bijlagen? Neemt u dan contact op met Peter Boekelman
van de afdeling Ontwikkeling. Zijn directe nummer is (076) 5024292. Zijn mailadres is:
peter.boekel'man@etten-leur.nl

Wij verzoeken u dit voorstel in behandeling te nemen.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Etten-Leur.

i secretaris, De burgemeester,

Mw. B.W. Silvis-de Heer. van Rijnbach-de Groot.

Bijlagen:
- raadsvoorstel
- ontwerp-raadsbesluit

notitie 'stand van zaken evaluatie starters- en duurzaamheidslening, maart 2014'
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Gpeningstijden Stadskantoor Etten-Leur:
Zonder en met afspraak: ma t/m vrij 9.00 uur -12.00 uur en ma 17.00 our -19.00 uur.
Uteiuitend op afepraak: ma t/m vrij 12.00 tot 17.00 uur.





Agenda nr. : [ nr. ]

Ondemerp : evaluatie starters- en duurzaamheidslening

Aan de leden van de raad.

Op basis van de conclusies en aanbevelingen in de evaluatienotitie ' Stand van zaken starters-
en duurzaamheidsleningen, maart 2014 en aanyullende onderwerpen en argumenten in dit
voorstel:
a. de verordening starterslening gewijzigd vast te stellen;
b. de verordening duurzaamheidslening in te trekken;
c. het in april 2013 beschikbaar gestelde budget van €250.000 toe te voegen aan het budget
voor startersleningen;
d. De starterslening ook te verstrekken voor nieuwbouw van koopwoningen van het project In 't
Park.

In april 2013 stelde uw gemeenteraad de verordeningen starters- en duurzaamheidslening vast.
De verordening starterslening is in September 2013 gewijzigd door uw gemeenteraad
vastgesteld. Voor beide leningen is voor de eerste keer de balans opgemaakt. Zie bijgevoegde
notitie.

en
Besluiten de verordening starterslening gewijzigd vast te stellen en de verordening
duurzaamheidslening in te trekken. Voor eind 2014 volgt een tweede evaluatie van de
verordening starterslening.

1. De verordening starterslening ongewijzigd blijven uitvoeren met het praktische risico dat
gestelde doelen in aantallen en te bereiken doorstroming niet worden gerealiseerd.
Met daarnaast het juridische risico dat de huidige verordening ruimte laat voor
interpretatieverschillen en de door de raad geformuleerde criteria en doelen niet
gerealiseerd kunnen worden.

2. De verordening duurzaamheidslening blijven hanteren naast de inmiddels ingevoerde
landelijke regeling en daarmee bewust het financiele risico lopen dat gemeentelijke
leningen niet terug betaald kunnen worden.

Argumenten
1. Resultaten beide leningen vallen tegen: nu maximaal inzetten op starterslening als

belangrijkste (doorstroom)impuls voor de lokale woningmarkt

Uit beschikbare gegevens concluderen we dat er veel animo is voor het kopen van een woning
tot €200.000. Er staan bovendien meer dan 150 woningen in deze prijsklasse te koop. Er
worden voorzichtig meer woningen verkocht. De rente is historisch laag. Kortom, gunstiger zal
het voor starters niet worden. We horen geluiden van makelaars dat ze bezig zijn met starters.
Het lijkt een kwestie van tijd dat we meer aanvragen voor een startersiening krijgen. Mooie
signalen. Maar niet om achterover te leunen en af te wachten. Nu is het moment om de actief





met de starterslening aan de slag te gaan. Doelstelling is om nog voor de zornervakantie dertig
nieuwe leningen te verstrekken. Voor eind 2014 moet de teller op tenminste 60 verstrekte
leningen staan. Die ambitie vraagt het nodige van alle bij de woningmarkt betrokken partijen.
Het vraagt zeker wat van de gemeente. Alle registers moeten open. Dat geldt niet alleen veel
inzet. Het geldt ook voor te hanteren criteria, regelgeving, afspraken met lokale partijen en de
communicatie,

2.1 Criteria starterslening verruimen voor starters met economische binding

Er is een toenemende vraag van mensen die hier werken, maar geen woonverleden hebben,
om een woning te kunnen kopen en in aanmerking te mogen komen voor een starterslening. De
huidige woningmarkt is een zogeheten Vraaggerichte' markt. Het is in die zin logisch over te
gaan tot verruiming van de bestaande criteria.

2.2 Uitbreiden verordening voor nieuwbouw starterswoningen

Om eind 2014 maximaal resultaat te zien is het voorstel om behalve het doorvoeren van
verruiming van criteria de regeling in 2014 specifiek voor de nieuwbouw van 12 koopwoningen
in het project In 't Park open te stellen. Dat is het enige nieuwbouwproject dat loopt. Het is een
prima test om vast te stellen of een starterslening voor nieuwbouw in de huidige markt nodig is
en welke effecten verruiming voor nieuwbouw sorteren.

2.3 Wijzigingen doorvoeren in verordening starterslening

De afgelopen maanden hebben enkele aanvragen discussie opgeleverd over de uitleg van
criteria en begrippen in de verordening. Het ging daarbij heel specifiek over de uitleg van het
begrip 'bestaande koopwoning'. Juridisch is er twijfel of de huidige tekst(uitleg) de gemeente
voldoende houvast geeft als er een procedure wordt aangespannen. Daarom wordt voorgesteld
voor dit onderwerp een definitie op te nemen in de verordening.
Ook wordt voorgesteld het begrip 'zittende huurder' goed vast te leggen. Verder worden enkele
tekstuele wijzigingen voorgesteid die nu blijkbaar voor discussie aanieiding kunnen geven. Ook
vinden wijzigingen plaats die SVN na raadpleging met gemeenten heeft besloten door te
voeren.

2.4 Duurzaamheidslening intrekken omdat er een landelijke regeling is

Sinds januari 2014 bestaat het Nationaal Energiebespaarfonds. De landelijke regeling kent
anders dan de regeling van Etten-Leur geen criteria over de leeftijd van de woning, de
(WOZ)waarde en het moeten maken van minimaal twee labelstappen. Daarmee is de landelijke
regeling veel laagdrempeliger voor eigenaren dan de lokale regeling. Eigenaren kunnen ook
een hoger bedrag lenen. Landelijk is het maximum bedrag €25^)00, in Etten-Leur kan een
eigenaar maximaal €10.000 lenen.
Heel belangrijk is dat de gemeente bij de landelijke regeling geen partij is en dus geen risico's
loopt. Dat in tegenstelling tot de lokale regeling, waarbij de gemeente het voile risico loopt als
leningen niet worden terugbetaald.

2.5 Budget duurzaamheidslening toevoegen aan budget starterslening

Voor de duurzaamheidslening heeft uw gemeenteraad €250.000 beschikbaar gesteld. Stemt u
in met het intrekken van die lening dan is als onderdeel van de maximale inzet voor
startersleningen het voorstel het budget van de duurzaamheidslening toe te voegen aan het
budget voor de starterslening. Daarmee komt totaal dus 1 miljoen euro beschikbaar voor de
starterslening.



1. Starterslening krijgt prioriteit in werkzaamheden komende maanden

We zetten zeker in eerste instantie tot 1 juli 2014 maximaal in op het aanvragen en verstrekken
van startersleningen. Het vraagt beleidsmatig, administratief en communicatief nogal wat van
de gemeente. Deze keuze kan gevolgen hebben voor andere werkzaamheden. Daarover
worden binnen de organisatie afspraken gemaakt.

2.2 Criteria nog verder verruimen ofjuist afbouwen?

Instemmen met de nu voorgestelde wijzigingen betekent dat binnen een jaar de criteria
waarmee we van start zijn gegaan behoorlijk zijn verruimd. Vraag die opkomt is of het niet
logischer is alleen nog criteria te hanteren over de maxirnale koopprijs inclusief
verwervingskosten en het maximaal te lenen bedrag. Daarmee wordt de regeling maximaal
toegankelijk en is de verwachting dat er snel meer aanvragen komen. Dat is nog los van de
verruiming voor nieuwbouw van koopwoningen.

2.3 Praktijk zal uitwijzen of verordening nu 'waterproof is

Het is nooit uit te sluiten dat er nieuwe discussies komen over de uitleg van definities en teksten
van de verordening.

2.4 Landelijke en lokale regeling kunnen naast elkaar bestaan

Reden om de lokale regeiing te willen handhaven is om ook op het dossier duurzaamheid
maximaal in te zetten. De lokale regeling biedt eigenaren ten opzichte van de landelijke regeling
het voordeel van een lagere rente. Handhaven heeft echter aileen zin als de gestelde criteria
worden verruimd of zelfs los gelaten. Belangrijk minpunt blijft dat de gemeente de risico's draagt
van gemeentelijke leningen die niet terug kunnen worden betaald. Enige oplossing om dat risico
volledig uit te sluiten is de lokale regeling in te trekken

Financie'le consequenties
Verwezen wordt naar het raadsvoorstel van maart 2013. Op dit moment is een budget van
€250.000 aan SVn overgemaakt. Dat is geleend geld waar we een rekenrente van 3,5% voor
betalen. Beheerskosten van inmiddels afgesloten leningen worden in ieder geval
gecompenseerd door de verkopersbijdragen. Die bijdragen compenseren ook een deel van de
rentelasten. Op basis van nu verstrekte leningen laten eerste rekenscenario's zien dat de
starterslening de gemeente op kortere termijn of een klein min (- 3500) of een kleine plus
(+ 4700) oplevert. Over 30 jaar levert het een iets grotere plus (+ 14000) op.

Personele consequenties
In ieder geval tot 1 juli 2014 wordt vanuit de afdelingen Ontwikkeling en Concernondersteuning
extra capaciteit ingezet om de starterslening lokaal breed te promoten en procedures
aanvragen in goede banen te leiden. De extra inzet zal er praktisch toe leiden dat enkele
keuzen moeten worden gemaakt over de volgorde waarin voor 2014 geplande werkzaamheden
worden opgepakt en uitgevoerd. Er worden geen problemen voorzien als het gaat om de
grotere processen zoals de P&C cyclus en de beleidsactualisering.



Juridische consequenties
Voor zover dergelijke consequenties spelen zijn ze in de notitie en dit voorstel benoemd en
vertaald in het voorstei voor wijziging van de verordening.

WJkgericht werken en Wmo-proof
Verkoop van woningen in bestaande wijken draagt bij aan in enkele WOPen vastgelegde
wensen om te komen tot verjonging.
De starterslening heeft geen relatie met het Wmo-proof maken van Etten-Leur.

Vanuit de afdeling Ontwikkeling worden alle acties voor 2014 gecoordineerd.

Communicatie
1. Communicatie en het

1.1. Intern
Het voorstel is tot stand gekomen door bijdragen van de afdelingen Ontwikkeling en
Concerondersteuning en inhoudelijk besproken met wethouder Schouw.

1.2.
Met gemeenten Breda en Oosterhout zijn gegevens uitgewisseld. Verder is contact gelegd met
de lokale NVM makelaars.
Alle lokale partijen die betrokken zijn bij de starterslening zijn via toezending van het
raadsvoorstel gelnformeerd.

2. Communfcatie na besfuftvorming

2.1 Intern
Medewerkers van de afdelingen Ontwikkeling en Concernondersteuning worden geTnformeerd
en betrokken bij het opstellen van communicatie(middelen).

2.2
Er wordt breed aandacht geschonken aan de genomen besluiten.

BfJIagen
• Notitie 'Stand van zaken starters- en duurzaamheidslening, maart 2014'
• Aanbiedingsbrief en raadsbesluit.

Etten-Leur,

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Etten-Leur.

secretaris, De burgemeesteL

Mw. B.W. Silvis-de Heer. Mw. ftrvan Rijnbach-de Groot.





Notitie stand van zaken starters- en duurzaamheidslening maart 2014

inleiding
De gemeenteraad stelde in april 2013 de verordeningen starters- en duurzaamheidslening
vast. De starterslening moet bijdragen aan doorstroming op de woningmarkt. De
duurzaamheidslening moet eigenaren van bestaande woningen van voor 1985 in de
gelegenheid stellen hun woning energiezuiniger en comfortabeler te maken.
Voor de starterslening is een budget van €750.000 beschikbaar gesteld. Voor de
duurzaamheidslening €250.000.
Hoofddoel van de starterslening was in beginsel starters uit Etten-Leur via een door de
gemeente te verstrekken lening in staat te stellen een bestaande woning tot €200.000 te
kopen. De verordening starterslening is later in 2013 om praktische redenen gewijzigd. De
leeftijdgrens is opgetrokken tot en met 39 jaar. Ook komen starters met een woonverleden in
Etten-Leur voor een lening in aanmerking. De lening kan ook worden aangevraagd door
huishoudens waarvan een van de partners geen enkele binding heeft (gehad) met Etten-
Leur.
Ongeveer een half jaar na de laatste wijzigingen is voor de eerste keer uitgebreid de baians
opgemaakt van beide leningen. Ook voor de duurzaamheidslening zijn de feiten en cijfers in
beeld gebracht.

Leeswiizer notitie
In hoofdstuk 1 komen alle feiten en cijfers over de starterslening aan de orde.
In hoofdstuk 2 komen alle feiten en cijfers over de duurzaamheidslening aan de orde.
In hoofdstukken 3 en 4 wordt ingegaan op praktische aspecten van beide leningen.
In hoofdstuk 5 worden conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan.



Hoofdstuk 1: De feiten en cijfers over de starterslening

1.1 Is er animo voor de starterslening?

Er is voldoende animo voor de starterslening. Dat leiden we af uit het aantal belcontacten dat
er met de gemeente sinds april 2013 is geweest en de reacties die we tijdens en na het
Wooncafe van oktober 2013 hebben ontvangen.

1.2 Wat doen we concreet om de starterslening onder de aandacht te brengen?

Vanaf het moment raadsbesluit in april 2013 is de starterslening via media, flyers, makelaars,
hypotheekadviseurs en Rabobank onder de aandacht gebracht. Op initiatief van makelaars,
Rabobank en een lokale notaris vond in juni 2013 het starterscafe plaats. De opkomst was
beperkt, zij die kwamen hadden serieuze plannen om een woning te kopen. Zij die dat
aangaven zijn na de avond actief benaderd. Een aantai van hen bleek inmiddels in of buiten
Etten-Leur een woning te hebben gekocht. Zij hadden daar geen starterslening voor nodig.
Signalen van deze avond over kansen om voor de starterslening in aanmerking te kunnen
komen zijn betrokken bij het voorstel aan de gemeenteraad dat in September 2013 leidde tot
verruiming van de verordening.
Alle in 2013 thuiswonende jongeren hebben een persoonlijke informatiebr-ief gekregen en
zijn uitgenodigd dee! te nemen aan het Wooncafe van oktober 2013.
Recent zijn alle deelnemers aan het Wooncafe opnieuw benaderd met informatie over kopen
en huren. Daarbij is de starterslening weer prominent onder de aandacht gebracht. Ook is
via onze media en die van diverse woonpartners actuele informatie verstrekt aan de
doelgroep. Aan makeiaars en hypotheekadviseurs is specifiek gevraagd om voor woningen
tot €200.000 de aandacht te vestigen op de starterslening.

.,3 Hoeveel serieuze belangstellenden hebben zich bij de gemeente gemeld?

Uit administratie blijkt dat ruim 20 mensen persoonlijk hebben geTnformeerd naar de
starterslening. Daarnaast zijn er diverse malen met diverse hypotheekadviseurs contact
geweest voor mogelijke klanten,

1.4 Hoeveel leningen zijn concreet aangevraagd, toe- en afgewezen?

Per medio maart 2014 zijn totaal 10 formele aanvragen ingediend. Hiervan zijn 9 aanvragen
(6 in 2013 en 3 in 2014) toegekend en is 1 aanvraag afgewezen.

1.5 Wie hebben we teleur moeten stellen en waarom?

Het gaat vooral om mensen die hier geen woonverleden hebben in Etten-Leur, maar via het
werk wel een binding hebben met Etten-Leur, een relatie, familie of werk. Sinds September
2013 zijn de gegevens genoteerd van 7 mensen die graag een woning willen kopen met een
starterslening

1.6 Karakteristieken van starters

Onderstaande grafieken geven een beeld van de leeftijden en huishoudensamenstelling van
de starters die in 2013 een lening hebben gekregen.



leeftijd aanwagersstarterslening

1.7 Leidt de starterslening tot doorstroming?

Het antwoord hierop is tot nu toe negatief. Verkopers zijn of verhuisd naar buiten Etten-Leur
of ze zijn bij iemand ingetrokken.

1.8 Hoe staat het met het budget?

Van het totale budget van €750.000 is tot en met eind 2013 voor de 6 gehonoreerde
aanvragen €51.863,25 aan leningen verstrekt. In een geval kwam 50% van de lening ten
laste van het gemeentelijke budget, in alle andere gevallen was dat 25%, Voor de 3
aanvragen die in 2014 zijn toegekend is €22.500 aan budget verstrekt.
Volgens informatie van SVn zullen de budgetten van provincie en rijk de rest van 2014
beschikbaar zijn. Daarbij blijft nog buiten beschouwing dat de provincie mogelijk extra budget
beschikbaar stelt.
Een snel rekenvoorbeeld leert dat met het nog resterende budget van ca. €675.000 en
uitgaande van een maximale lening van €30.000, waarvan maximaal €7.500 ten laste komt
van het gemeentelijke budget, er nog bijna 90 leningen in 2014 kunnen worden verstrekt.

1.9 Hoeveel woningen tot €200.000 zijn er sinds mei 2013 verkocht?

Volgens gegevens WOZ zijn er in die periode 135 woningen verkocht. Hiervan hebben de
lokale NVM makelaars er 78 verkocht. In onderstaande grafieken staan specifieke gegevens
van de NVM over de maanden van verkoop en de prijsklassen.
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1.10 Verkoop huurwoningen

De gemeenteraad heeft in September 2013 besloten dat de starterslening onder
voorwaarden beschikbaar is voor de verkoop van huurwoningen. Zittende huurders zijn
uitgesloten. Er kunnen wel aanvragen worden ingediend voor huurwoningen die vrij op de
woningmarkt worden aangeboden. Mits daarover met verhuurders afspraken worden
gemaakt over door hen te bieden compensatie in de vorm van aankoop of nieuwbouw van
woningen.
Woonstichting Etten-Leur heeft inmiddels 2. huurwoningen verkocht waarvoor een
starterslening is verstrekt. Met WEL wordt als onderdeel van de prestatieafspraken 2014
vastgelegd dat er in 2014 maximaal 10 huurwoningen met een starterslening kunnen worden
verkocht.

1.11 Hoe loopt de starterslening in Breda en Oosterhout?

Van de gemeente Breda is bekend dat daar in de periode maart tot en met december 2013
totaal 39 startersleningen voor bestaande woningen zijn verstrekt. Totaal zijn er in Breda in
die periode meer dan 550 koopwoningen tot €200.000 verkocht. Aandee! met een
starterslening komt daarmee uit op 7%.
Sn Oosterhout zijn dat er in de periode oktober 2013 tot en met februari 2014 totaal 10
bestaande woningen verkocht. Helaas zijn er geen cijfers over het totale aantal verkochte
woningen in die periode.
Voor Etten-Leur gaat het om ca. 4,5% (zes leningen en 135 verkopen).



Hoofdstuk 2: De feiten cijfers over de duurzaamheidslening

2.1 Is er animo voor de duurzaamheidslening?

Uit de administratie blijkt dat vijf personen informatie over de duurzaamheidslening hebben
ingewonnen.

2.2 Wat doen we concreet om de duurzaamheidslening onder de aandacht te brengen?

Na vaststelling is de lening via algemene informatie en flyers die bij de gemeente liggen een
enkele keer onder de aandacht gebracht van woningeigenaren. Verder is tijdens een
bijeenkomst over zonnepanelen en duurzaamheid medio 2013 reclame gemaakt voor de
lening.

2.3 Hoeveel leningen zijn aangevraagd

Tot nu toe zijn geen leningen aangevraagd.

2.4 Wat zijn de belangrijkste redenen dat er geen aanvragen worden ingediend?

Dat zijn, al dan niet in combinatie, de gestelde hoofdcriteria: de leeftijd van de woning, de
WOZ waarde en het feit dat er minimaal twee labelstappen moeten worden gemaakt. In de
praktijk blijkt overigens dat mensen die informatie inwinnen plannen hebben om alleen
zonnepanelen te plaatsen. Daarvoor konden huiseigenaren tot enige tijd geleden een beroep
doen op een subsidieregeling van het rijk.



Hoofdstuk 3: Praktische aspecten van de startersiening

3.1 De verkopersbijdrage

De (ver)kopers, makelaars/adviseurs plaatsen nun vraagtekens bij de verkopersbijdrage
In de praktijk wordt tot nu toe de bijdrage wel steeds betaald bij het passeren van de
koopakte. In diverse gemeenten, ook in de regio, wordt om administratieve redenen voorkeur
gegeven aan het hanteren van een bijdrage die 1 % van de verkoopprijs bedraagt.

3.2 Definitie bestaande koopwoning

In een enkele geval ontstond de afgelopen maanden discussie met (ver)kopers over het
begrip 'bestaande woning'. Juridisch kan deze discussie nadelig uitpakken voor de
gemeente. Om verdere discussie te voorkomen is door juristen van de gemeente
geadviseerd hiervoor een definitie op te nemen in de verordening starterslening.

3.3 Economische gebondenheid

Tot nu toe hebben 7 mensen die hier werken, maar niet wonen en ook geen woonverleden
hebben de gemeente gevraagd of ze in aanmerking kunnen komen voor een starterslening.
Op basis van de huidige criteria wordt deze mensen gemeld dat niet voor een starterslening
in aanmerking komen. Daarmee missen we concreet diverse aanvragen. Er valt in het
belang van 'halen targets' veel voor te zeggen om de bestaande criteria voor deze groep te
verruimen.

3.4 Doorstroming

Hoofddoel van de starterslening is doorstroming op gang brengen. Nu lukt dat nog niet.
Gekozen kan worden voor het formuleren van extra criteria om verkopers te verplichten
binnen Etten-Leur door te stromen, bij voorkeur naar een duurdere koopwoning. Deze
suggestie is destijds gedaan door lokale makelaars. Nog meer criteria formuleren maakt
toepassing en uitvoering van de regeling er niet gemakkelijker op. Hier ligt nadrukkelijk een
taak voor de makelaars om actief aan de slag te gaan met verkopers waarvan bekend is dat
ze naar een duurdere koopwoning willen doorstromen. Al dan niet in combinatie daarmee
kan worden overwogen af te zien van de verkopersbijdrage of deze bijdrage terug te geven
wanneer concreet doorstroming plaats vindt naar een duurdere koopwoning.

3.5 Wijzigingen NHG en risico's voor gemeente

Per 1 januari 2014 zijn regels NHG gewijzigd. Met onder andere tot gevolg voor de
gemeente dat ze te maken krijgen met een eigen risico van 10%. Zodra iemand met een
starterslening een beroep doet op NHG dan betaalt de gemeente 10% van het Verlies'.
Het bestuur van SVn dat de startersregeling namens Etten-Leur uitvoert heeft laten weten
het risico in de jaren 2014, 2015 en 2016 te dragen. SVn heeft laten weten dat deze regeling
geldt voor alle leningen die in die jaren worden afgesloten, voor de gehele looptijd van de
lening.

3.6 Overige wijzigingen SVn

In de brief van 3 maart 2014 informeert SVn de gemeente over enkele praktische
aanpassingen die per 1 april 2014 worden doorgevoerd. Dit heeft tot gevolg dat de definitie
van het begrip 'huishouden' moet worden aangepast. Overige wijzigingen zijn van financiele
aard en raken niet aan de tekst en toepassing van de verordening.



3.7 Gebruikswaarde verordening

Gemeentelijke juristen hebben nog eens kritisch gekeken naar de huidige teksten van de
verordening. Behalve het toevoegen van de definitie 'bestaande koopwoning', zie 3.2,
worden nog enkele praktische wijzigingen voorgesteld. Het gaat om verduidelijkende
tekstuele wijzigingen, het opnemen van een definitie van 'zittende huurder' en tekst dat
verkoop aan een zittende huurder is toegestaan voor huurwoningen die tijdelijk worden
verhuurd op grand van de Leegstandwet.



Hoofdstuk 4: Praktische aspecten van de duurzaamheidslening

4.1 Risicovolle lening

In het raadsvoorstel is erop gewezen dat het verstrekken van deze lening betekent dat de
gemeente het voile risico loopt dat de lening niet terugbetaald wordt. Er is anders dan bij de
starterslening geen 'landelijk hypotheekgarantie' waarop een beroep kan worden gedaan.

4.2 Nationaal Energiebespaarfonds

Sinds januari 2014 bestaat dit door het rijk en enkele banken opgerichte fonds. SVn voert
namens deze partijen een regeling uit die eigenaar-bewoners in de gelegenheid stelt een
lening aan te vragen voor het laten uitvoeren van maatregelen voor een energiezuinige
woning. Deze regeling is minder beperkend dan de gemeentelijke regeling, die stelt dat
alleen eigenaren van woningen van voor 1985, met een maximale WOZ waarde van
€250.000, die twee labelstappen maken, in aanmerking kunnen komen voor een lening.
Het rijk en de VNG laten het aan de gemeenten met een eigen regeling over wat ze doen: de
regeling intrekken of naast die van het rijk en de banken aan blijven bieden. Voordelen van
de gemeentelijke leningen: een lager rentepercentage en de ruimte om de regeling voor
meer maatregelen open te stellen. Een vergelijking tussen de gemeentelijke regeling en het
nationale pakket laat zien dat nagenoeg dezelfde maatregelen in beeld zijn.

4.3 Gerichte Communicatie in het belang van bewustwording

Meer dan ooit leeft het onderwerp energie. Dat betekent nog niet dat eigenaren zich actief
melden bij de gemeente om met een gunstige lening allerlei maatregelen uit te laten voeren.
Het is een gezamenlijke taak voor lokale ondernemers, makelaars, adviseurs, banken en
gemeente eigenaren met gerichte en heldere informatie te overtuigen dat nu een geschikt
moment is om actie te ondernemen. Zeker nu uit onderzoek blijkt dat meer mensen zo lang
mogelijk (zelfstandig) ergens willen blijven wonen. Financieel speelt nog mee dat het fiscaal
interessant is om over te gaan tot dergelijke investeringen, de BTW blijft ook in 2014 nog 6%
op arbeid.



Hoofdstuk 5: Conciusies en aanbevelingen

5.1 Conciusies starterslening

De omstandigheden voor starters om een woning te kopen zijn nog steeds gunstig, Actuele
informatie op Funda.nl laat zien dat er nog zeker 150 woningen tot €200.000 te koop staan.
Tot en met eind 2014 bieden budgetten van rijk, provincie en gemeente ruimte om 90
startersleningen te verstrekken. Door de huidige lokale criteria te hanteren blijft het aantal
verwachte aanvragen achter op de taakstelling. Verruiming van de criteria voor mensen die
hier werken gaat zeker leiden tot extra aanvragen. Nu extra budget beschikbaar stellen,
bijvoorbeeld door (een deel van) het budget voor duurzaamheidsleningen over te hevelen,
draagt niet direct bij aan het versneld realiseren van de taakstelling. Belangrijk is dat alle
partijen die belang hebben bij het verkopen van woningen tot €200.000 en het bereiken van
doorstroming de starterslening maximaal gaan promoten. Niet alleen door advertenties te
plaatsen, maar vooral door te kiezen voor een directe benadering van de groep starters via
'hun' media.

5.2 Aanbevelingen starterslening

a. Ga gericht aan de slag met de groep starters die in oktober 2013 aanwezig was
tijdens het Wooncafe, door tot aan de zomervakantie via persoonlijke brieven en
gesprekken hun wensen en mogelijkheden om te kopen te schetsen en concreet uit
te werken

b. Maak nadere afspraken met Rabobank, lokale makelaars en financieel adviseurs.
over het organiseren van laagdrempelige bijeenkomsten als vervolg op het Wooncafe

c. Benut alle lokale media inclusief die van lokale partners om de aandacht te vestigen
op het kopen van een woning met een starterslening

d. Voer enkele praktische wijzigingen door in de verordening starterslening, waardoor:
1. het voor starters die nu in Etten-Leur werken mogelijk wordt om een lening

aan te vragen
2. er rneer duidelijkheid komt over de definitie van de begrippen 'bestaande

koopwoning' en 'zittende huurder'.

5.3 Conciusies duurzaamheidslening

Er is het afgelopen jaar te weinig aandacht gevestigd op deze lening. Het is maar zeer de
vraag of met uitgebreide Communicatie en specifieke bijeenkomsten wel aanvragen zouden
zijn ingediend. In een tijd van kredietcrisis consumeren woningeigenaren veel informatie, ze
weten daardoor hoe lang de terugverdientijd is van maatregelen die ze treffen. Zolang
ergens subsidie op zit zijn ze eerder geneigd een (label)stap te zetten.
De sinds begin 2014 ingevoerde iandelijke energiebespaarlening biedt eigenaren als het
gaat om te treffen maatregelen dezelfde mogelijkheden als de lokale duurzaamheidslening.
Vanuit het oogpunt van risicobeheersing doet de gemeente er verstandig aan te stoppen met
het verstrekken van deze lening.

5.4 Aanbevelingen duurzaamheidslening

a. Laat de gemeenteraad de verordening duurzaamheidslening intrekken nu er een
landelijke regeling is. Er is geen logische noodzaak de lokale regeling te blijven
hanteren. Ze brengt alleen maar risico's mee voor de gemeente.

b. Informeer woningeigenaren over de landelijke regeling en maak daarvoor gebruik van
het informatie- en commnicatiepakket dat landelijk beschikbaar is gesteld.





De raad van de gemeente Etten-Leur,

gezien het voorsteS van burgemeester en wethouders van 18 maart 2013;

gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

Vast te stellen de "Wijzigingsverordening Starterslening Etten-Leur 2013"

\

De Verordening Starterslening Etten-Leur 2013 wordt als volgt gewijzigd:

1 wordt

g. Bestaande woning:
een gebouwde onroerende zaak of een gedeelte daarvan, die op 1 januari
2014 een zelfstandige woongelegenheid vormt en op die peildatum tevens
hoofdverblijf was van de verkoper die deze woongelegenheid volledig
overdraagt aan de aanvrager; of
een voor de verkoop bestemde gebouwde onroerende zaak of gedeelte
daarvan, die op 1 januari 2014 een zelfstandige woongelegenheid vormt en
door de particuliere eigenaar tijdelijk met een vergunning als bedoeld in artikel
15 van de Leegstandswet wordt verhuurd.

h. Verbeterkosten:
de kosten van kwaliteitsverbeteringen en/of energiebesparende voorzieningen die
volgens de meest recente Voorwaarden en Normen voor het verstrekken van NHG in
aanmerking kunnen worden genomen.

i. Verwervingskosten:
de kosten van verwerving en financiering die volgens de meest recente Voorwaarden
en Normen voor het verstrekken van NHG in aanmerking kunnen worden genomen.

j. Particuliere eigenaar:
de natuurlijke persoon die het volledige eigendom heeft van de bestaande woning
waarin hij tevens zijn hoofdverblijf heeft gehad.

k. Economische binding:
de aanvrager is op het moment van de aanvraag een in de gemeente Etten-Leur
werkzame persoon. in geval van een aanvraag door twee personen geldt het
criterium voor een van beiden.

Artikel 6 wordt als voigt gewijzigd'

1. Deze verordening is uitsluitend van toepassing op leningaanvragen:
a. Van de in Nederland woonachtige verblijfsgerechtigde personen die niet ouder zijn dan 39
jaar en die zich in de periode tot tien jaar voorafgaand aan de aanvraag in de Basisregistratie
Personen als inwoners van Etten-Leur zijn in- of uitgeschreven. Bij twee aanvragers ten
aanzien van dezelfde woning moet een van beide personen aan deze Voorwaarden voldoen;
of



b. Van de in Nederland woonachtige verblijfsgerechtigde personen die niet ouder zijn dan 39
jaar en die op het moment van indienen van de aanvraag in Etten-Leur werkzaam zijn. Bij
twee aanvragers ten aanzien van dezelfde woning moet een van beide personen aan deze
voorwaarden voldoen;
en
c. Voor het verwerven van een bestaande woning tot maximaal €200.000 inclusief
verwervingskosten en verbeterkosten;

3. Het college is bevoegd om van het bepaalde in het eerste lid ontheffing te verlenen.

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking.

Deze verordening wordt aangehaald als "Wijzigingsverordening Starterslening Etten-Leur
2013".

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Etten-Leur in zijn openbare vergadering
van 12 mei2013.

De griffier, De voorzitter,

drs. W.C.M. Voeten. Mw. H. van Rijnbach-de Groot.



Toelichting

Aan de verordening wordt een aantal begrippen toegevoegd.

Het begrip "Bestaande woning" wordt toegevoegd omdat in de praktijk bleek dat kopers van
nieuwe appartementen die door bouwondernemingen of projectontwikkelaars in reeds
bestaande panden waren gerealiseerd, ook een beroep konden doen op de regeling. Een
dergelijke aanspraak is in strijd met het doel van de regeling die niet alleen de kansen van
starters op een koopwoning beoogt, maar ook bijdraagt aan doorstroming in de woningmarkt.

De begrippen "Verbeterkosten" en "Verwervingskosten" werden zonder nadere omschrijving
al in de verordening gehanteerd. Hierdoor was het niet helder welke kosten nu wel en niet
onder de regeling vielen. Bij de formulering van deze begrippen is aansluiting gezocht bij de
normen die ook in het kader van de toets Nationale Hypotheek Garantie worden gehanteerd
en in de praktijk goed toepasbaar zijn.

Het begrip "Particuliere eigenaar" is toegevoegd in verband met de toevoeging van de
definitie van "Bestaande woning" waarin het eerste begrip wordt gemtroduceerd. Zonder de
toevoeging van het begrip "Particuliere eigenaar" zouden bestaande huurders van woningen
van woningbouwcorporaties of andere professionele verhuurders een beroep kunnen doen
op de regeling. Feitelijk vindt er dan geen doorstroming plaats op de woningmarkt terwijl dat
laatste nu juist wordt beoogd met de regeling.

Nieuw is de introductie van het begrip "Economische binding" dat in samenhang met artikei
6, eerste lid moet worden gelezen. De aanvrager die een beroep doet op de economische
binding met de gemeente Etten-Leur moet dit bij zijn leningaanvraag objectief onderbouwen.
Bijvoorbeeld door overlegging van salarisstroken, een arbeidsovereenkomst, een verklaring
van de werkgever of uitzendbureau, en/of een inschrijfbewijs van de Kamer van Koophandel.
Met de introductie van dit begrip en de uitbreiding van artikel 6 wordt uitvoering gegeven aan
de wens van de raad de kansen voor toegang tot en doorstroming op de woningmarkt zo
optimaal mogelijk te maken..

Om dezelfde reden is ook het derde lid aan artikel 6 toegevoegd. Door het college de
bevoegdheid te geven om ontheffing te verlenen van het doelgroepvereiste, genoemd in het
eerste lid, kan er in specifieke of uitzonderlijke gevallen en/of nieuwe ontwikkelingen op de
woningmarkt worden afgeweken van de verordening. Het college zal met betrekking tot deze
bevoegdheid terughoudend om moeten gaan en, bij de toepassing daarvan met het oog op
een goede motivering, op dit punt vooraf beleidsregels moeten vaststellen. Deze
beleidsregels moeten in overeenstemming met het doel en aard van deze regeling.

Met ingang van 6 januari 2014 is de Wet Gemeentelijke Basisadministratie
persoonsgegevens (GBA) vervangen door de Wet Basisregistratie personen (BRP). Het
begrip gemeentelijke basisadministratie (GBA) in artikel 6 is hierop aangepast. Tevens is het
woordje "en" tussen voorwaarde a. en b. toegevoegd om volstrekt duidelijk te maken dat
leningaanvragen moeten voldoen aan beide voorwaarden.




