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1. Voorstel 

1. Vast te stellen de “Verordening Starterslening gemeente Midden-Groningen”, “Verordening 

Verzilverlening gemeente Midden-Groningen” en de, “Verordening Stimuleringslening gemeente 

Midden-Groningen” en daarmee mede de drie huidige verordeningen van de voormalige 

gemeenten: Menterwolde, Hoogezand-Sappemeer en Slochteren te beëindigen. 

2. Voor de uitvoering van de Starters-, Verzilver- en Stimuleringslening het huidige maximum aan 

uit te geven leningen op te hogen naar € 12.000.000 en onder te (blijven) brengen bij 

Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland, tijdelijk tot en met 2023. De kosten worden 

gedekt uit het huidige structurele budget van € 40.145. De jaarlijkse meer- of minderkosten te 

betrekken bij de jaarrekening c.q. algemene reserve. 

 

2. Inleiding 

In de woonvisie wordt vastgesteld dat er achterstanden zijn in de voorraad particuliere woningen, 

het wenselijk is woningen aan te passen en dat er een verduurzamingsopgave is. De woonvisie 

wordt parallel aan de SVn-verordeningen (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse 

gemeenten) vastgesteld. De drie voormalige gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en 

Menterwolde hebben een samenwerking met het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland 

(SVn). De SVn heeft een bancaire rol en beheert ‘ons’ geld in o.a. revolverende fondsen. Het 

budget wordt met lage rentetarieven ingezet voor leningen aan particuliere woningeigenaren. Het 

zijn leningen die terugbetaald worden. De drie voormalige gemeenten zijn verschillend omgegaan 

met de diverse leningen die de SVn aanbiedt. Slochteren en Menterwolde boden een 

Duurzaamheidslening aan en Hoogezand-Sappemeer een Startersfonds. 

 

Het huidig leningsaldo (totaal aan uitgegeven leningen) bedraagt ca. € 2 miljoen. Daarnaast heeft SVn 

ruimte nu tot ongeveer € 3,5 miljoen aan ‘te verstrekken leningruimte’ voor de inwoners van Midden-

Groningen. Vanwege de kwalitatieve achterstanden van delen van de particuliere voorraad – vooral 

in stedelijk gebied Hoogezand en Sappemeer – maar ook voor de verduurzamingsopgave is ophoging 

van de leningruimte gewenst. We willen toe naar een totaal aan uit te geven leningen via SVn van € 10 

miljoen euro verdeeld over drie soorten leningen, bovenop het huidige saldo van € 2 miljoen: 
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- Startersleningen   20%; 

- Verzilverleningen  15%; 

- Stimuleringsleningen.  65%. 

 

Met de vaststelling van de drie verschillende leningen, te weten de Starters-, Verzilver- en 

Stimuleringsleningen, komt er eenheid in de inzet van de SVn-leningen binnen Midden-Groningen. 

De leningen maken onderdeel uit van het financieel instrument bij de woonvisie. Dit financieel 

instrument wordt ingezet om de woningvoorraad van Midden-Groningen toekomstbestendig te 

maken.  

 

3. Publiekssamenvatting 

De gemeente wil haar inwoners een financieel instrument bieden voor particuliere woningen. SVn-

leningen kunnen benut worden voor het kopen, verduurzamen en verbeteren van woningen door 

particulieren. Met de Starterslening lenen particuliere eigenaren op een verantwoorde manier nét 

dat beetje extra waardoor zij hun woning toch kunnen kopen. Met de Stimuleringslening krijgen 

eigenaren een mogelijkheid om bouwkundige maatregelen en duurzaamheidsmaatregelen te treffen 

voor noodzakelijk particulier woningonderhoud, woning- en comfortverbetering binnen en om de 

eigen woning. Daarbij is asbestsanering ook inbegrepen. Ditzelfde kan ook door de eigenaar bereikt 

worden met de Verzilverlening, waarbij zij gebruik maken van een hypothecaire financiering. 

 

4. Bevoegdheid van de raad 

De raad krijgt het voorstel voorgelegd in haar financieel kader stellende rol. 

 

5. Beoogd effect 

Vanuit de woonvisie instrumenten inzetten om:  

 de kwaliteit van de woningvoorraad te bevorderen, comfort te verbeteren en het realiseren 

van lagere energielasten;  

 particulier woningonderhoud, woningaanpassing zodat bewoners langer in hun eigen woning 

kunnen blijven wonen; 

 na-isoleren van particuliere woningen als belangrijke stap in de energietransitie, waarbij 

uiteindelijk alle woningen aardgasloos worden. 

 

6. Historische context 

De SVn-leningen betreffen de eerdere aandelen in het Bouwfonds Nederlandse gemeenten. Iedere 

gemeente had aandelen bij dit semi-overheidsbedrijf. Met het verzelfstandigen van het Bouwfonds 

vanaf 2000, kregen overheden de keuze om of te verkopen (cashen) of de aandelen om te zetten in 

leningen ten behoeve van de volkshuisvesting.  Onze drie voormalige gemeenten hebben destijds 

gekozen om de aandelen niet te verkopen maar onder te brengen bij Stimuleringsfonds 

Volkshuisvesting Nederland (SVn). 

Het college heeft op 16 mei 2018 besloten de drie huidige SVn-leningen stilzwijgend door te zetten 

in afwachting van de woonvisie. Nu de woonvisie bekend is, worden de leningen geharmoniseerd,  

geactualiseerd en is het een belangrijk financieel instrument voor uitvoering van de woonvisie 

t.b.v. particuliere woningeigenaren. 

 

7. Argumenten 

1.1 Binnen de wettelijke termijnen van de ARhi wet zijn de verordeningen geharmoniseerd 

Met de vaststelling van de nieuwe verordeningen, komen de oude verordeningen te vervallen. 

 



   

 Pagina: 3 van 6 

 Datum: 23 januari 2019 

 Zaak: 2018-010732 

 

 

1.2 De leningen zijn een belangrijk instrument om eigenaren  te faciliteren 

De verordeningen zijn zo ruim mogelijk opgezet zodat zoveel mogelijk inwoners gebruik kunnen 

maken van de leningen, wat wenselijk is vanuit de woonvisie. Er zijn drie leningen mogelijk: 

 
o Starterslening  

Een huis kopen dat onbereikbaar lijkt. Met de Starterslening wordt op een verantwoorde 
manier nét dat beetje extra geleend. De Starterslening overbrugt het verschil tussen de 
prijs van het huis en het bedrag dat bij de bank geleend kan worden en is daarmee een 
gemeentelijke aanvulling op de allereerste hypotheek. 

 
o Verzilverlening 

De Verzilverlening is een bijzondere hypothecaire financiering voor eigenaar-bewoners met 
overwaarde op hun woning. Bij de Verzilverlening hoeft maandelijks geen rente en aflossing 
te worden betaald maar wordt de rente jaarlijks bijgeschreven. Het besteedbaar inkomen 
wordt hierdoor niet belast. 

o De Stimuleringslening bestaat uit meerdere leningen en wordt als een lening aangeboden: 

- Duurzaamheidslening 
De Duurzaamheidslening helpt bij het energiebesparen en om de maandelijkse 
woonlasten te verlagen. Door te investeren in energiebesparende maatregelen (zoals 
zonnepanelen of dakisolatie) wordt de woning comfortabeler wat ook bijdraagt aan een 
beter milieu. 
 

- Blijverslening 
Om zo lang mogelijk in uw eigen huis te blijven wonen, vraagt uw woning misschien om 
aanpassingen. De Blijverslening is een lening waarmee u uw woning 
levensloopbestendig maakt waardoor u langer zelfstandig in uw eigen huis kunt blijven 
wonen. 
 

- Asbestverwijdering 
Het stimuleren van het treffen van duurzaamheidsmaatregelen gelijktijdig met het 
vervangen van asbesthoudende dakbedekking. 
 

- Achterstallig onderhoud (particuliere woningverbetering) 
Door uw pand goed te onderhouden, investeert u in een prettige leefomgeving. De 
Stimuleringsregeling is een lening die woningverbetering mogelijk maakt. Zo kunt u 
bijvoorbeeld de scheuren in uw gevel herstellen of uw monumentale pand restaureren. 

 

1.3  Inspelen op moties in de raad van voormalig Slochteren en Hoogezand-Sappemeer  

De oproep van de twee raden om gebruik te maken van specifieke leningen, als onderdeel van de 

laagrentende SVn-leningen om particuliere woningeigenaren hun woning levensloopbestendig te 

kunnen laten maken, is meegenomen in dit voorstel. 

 

2.1 Verantwoording budgetopbouw. 

De verdeling van de budgetten voor de Starters- (20%), Verzilver- (15%) en de Stimuleringslening 

(65%) zijn gebaseerd op bijna 20 jaar ervaring van de SVn en op dekkingsmogelijkheden binnen de 

begroting. De percentages kunnen zo nodig worden bijgesteld. 

 

8. Kanttekeningen en risico’s 

1 Deze nieuwe verordeningen regelen het financieel instrument voor aanpassingen aan de 

particuliere woningvoorraad. Gekozen is voor dit model waarmee in de komende jaren 

ervaring wordt opgedaan. Het beschikbare budget is van 3,5 miljoen opgehoogd naar 12 

miljoen. Hoe de regeling na vijf jaar door ontwikkelt wordt is nog niet bekend: 
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- Indien na vijf jaar besloten worden geen nieuwe leningen te verstrekken, kunnen de 

doorlopende kosten gedekt wordt uit de renteopbrengsten (budgetneutraal); 

- Indien na vijf jaar de intentie bestaat door te gaan met verstrekken van nieuwe leningen, 

zullen we dit aan de raad voorleggen inclusief een voorstel voor de financiële dekking.  

2 De regeling is na vaststelling en na publicatie in de gehele gemeente van kracht.  

3 Er wordt een overzicht opgesteld van de aanvragen die in 2018 zijn ingediend en al dan niet  

zijn goedgekeurd. Waar nodig wordt maatwerk geleverd om deze aanvragen onder te 

brengen in deze nieuwe regeling.  

4 De tekst ‘geld lenen kost geld’ kan mensen ervan weerhouden om de leningen te benutten. 

Toch willen wij alle mogelijke middelen inzetten om inwoners te faciliteren. 

5 De eerdere leningen welke zijn verstrekt door de voormalige gemeenten zijn lager dan wat 

nu mogelijk is, zeker bij de (gecombineerde) stimuleringslening. Als zij gebruik willen 

maken van de nieuwe regeling, kunnen zij nog een lening aanvragen. 

6 Er bestaat een kans op het deels niet terugbetalen van de leningen. Op basis van de 

ervaringen vanuit de voormalige drie gemeenten en ervaringscijfers van SVn schatten we 

het risico zeer laag in. Het betaalgedrag is goed te noemen. Ter afdekking van dit (geringe) 

risico vormen we een voorziening (zie financiële paragraaf). 

 

9. Financiële paragraaf 

Uitgangspunt voor de verhoging van het totale saldo uit te geven leningen is dat de kosten binnen 

de huidige meerjarenbegroting gedekt kunnen worden. In de begroting is hiervoor structureel  

€ 40.145 beschikbaar.  

 

Jaarlijkse lasten en baten 

-  Rentebaten  

Voor deze uitgegeven leningen ontvangt de gemeente een rentevergoeding. Voor de 

Startersleningen is dit momenteel ongeveer 2,9% en voor de Verzilverleningen ongeveer 1,7%. Deze 

percentages worden bepaald door SVn en worden periodiek aangepast aan de marktontwikkelingen. 

Voor de Stimuleringsleningen kunnen we het rentepercentage zelf bepalen. Hiervoor hanteren we 

2,1%. Hierdoor komen we op een gewogen gemiddelde uit van 2,2% aan rentebaten. 

 

- Rentelasten 

Voor het kunnen uitgeven van de leningen dienen we zelf ook leningen aan te trekken via de BNG 

Bank. Hiervoor betalen we rentekosten (renteomslagpercentage). Voor 2019 bedraagt dit 1,5%. 

 

- Publieke en private toets 

Het toetsen van de binnengekomen aanvragen bestaat uit twee onderdelen; een inhoudelijke 

(publieke toets) en een financiële (private) toets. De publieke toets wordt door de gemeente 

verzorgt en betreft de check of een aanvraag voldoet aan de verordening. De intentie is om deze 

toets elders onder te brengen. De kosten bedragen ongeveer 2 % van het aangevraagde bedrag in 

het 1e jaar en vervolgens 1,5% per jaar van het aangevraagde bedrag in dat jaar. 

De private toets gebeurt door SVN en kost ons 0,5% van het uitstaande leningenbedrag aan het 

einde van het jaar. 

 

- Ambtelijke uren 

De ambtelijke inzet is gedekt vanuit de reguliere personeelsbudgetten. 

 

- Risico op niet terugbetalen lening 
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Over de uitgegeven verzilver- en stimuleringsleningen loopt de gemeente risico op niet terug 

(kunnen) betalen. Voor de startersleningen ligt dit risico bij NHG en SVn. Op basis van 

ervaringscijfers van SVn gaan we uit van een risico dubieus van 0,1% van de uitstaande leningen. 

Hiervoor creëren we een voorziening.  

 

Meerjarenbeeld 

- De rentelasten, private toets en de voorziening dubieus worden gedekt uit de rentebaten: 

Rentebaten  2,2% 

Rentelasten -1,5% 

Private toets -0,5% 

Dubieus  -0,1% 

Hierbij is gerekend met de rentepercentage die nu bekend zijn. Zowel het renteomslagpercentage 

als de percentages van de uitgegeven leningen worden periodiek aangepast aan de 

marktontwikkeling.  

- De publieke toets kan worden gedekt uit structureel begrootte budget van € 40.145,-. De publieke 

toets hoeft alleen plaats te vinden bij het verstrekken van nieuwe leningen. Indien na vijf jaar 

besloten wordt geen nieuwe leningen meer te verstrekken, komen deze kosten te vervallen.  

 

Voor het bepalen van de hoogte van de jaarlijkse lasten en baten is de fasering van de uit te geven 

leningen de basis. We gaan uit van de volgende fasering: 
 
Jaar Uit te geven leningen Cumulatief uitstaande  leningen 

t/m 2018  € 2.000.000 

2019 € 1.800.000 € 3.844.000 

2020 € 2.044.000 € 5.888.000 

2021 € 2.044.000 € 7.932.000 

2022 € 2.044.000 € 9.976.000 

2023 € 2.044.000 € 11.976.000 

In totaal bedraagt het maximum aan uit te geven leningen dan afgerond 12 miljoen euro. 

 

Op basis van deze fasering ziet meerjarig het financieel overzicht er als volgt uit: 

Jaarlijkse lasten en baten Financiële dekking 

jaar Totale lasten Totale baten Saldo Structurele 

dekking begroting 

Overschot/ 

tekort 

2019 €  69.000 €  19.900 - € 49.100 € 40.145 - 8.955 

2020 € 104.000 €  62.400  - € 41.600 € 40.145 - 1.455 

2021 € 146.000 € 107.600 -€ 38.400 € 40.145 1.745 

2022 € 190.000 € 152.800 - € 37.200 € 40.145 2.945 

2023 € 232.000 € 198.000 -€ 34.000 € 40.145 6.145 

Totaal 

2019-2023 

 

€ 741.000 

 

€ 492.000 

 

-€ 200.300 

 

€ 200.725 

 

425 

 

We hanteren geen jaarlijkse plafond (conform fasering), maar een  totaal plafond over de periode 

2019-2023. De jaarlijkse kosten en opbrengsten fluctueren echter afhankelijk van het aangevraagde 

en toegekende bedrag aan leningen. We stellen voor de jaarlijkse onder- en overschrijdingen te 

egaliseren; de jaarlijkse meer- of minderkosten te betrekken bij de jaarrekening c.q. algemene 

reserve. Zoals uit bovenstaand overzicht blijkt, kunnen de totale kosten over de periode van vijf 

jaar volledig worden gedekt.  
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10. Communicatie 

Een Aanvraag voor een Starters-, Verzilver- of Stimuleringslening wordt schriftelijk bij het College 

ingediend op een door de gemeente beschikbaar gesteld formulier of digitaal via een door de 

gemeente aangewezen website/portal, bijvoorbeeld het Energieloket. Intern zijn de medewerkers 

van het KCC op de hoogte gebracht. De website wordt na goedkeuring ge-update en een 

persbericht wordt uitgegeven. Het formulier is ter zijnde tijd digitaal en analoog beschikbaar. 

 

11. Draagvlak en vervolgtraject (afstemming, tijdpad) 

De verordeningen sluiten aan op de uitgangspunten van het coalitieakkoord, het Kompas en de 

woonvisie: 

- 100% duurzaamheid: financiële stimulering om energiebesparende maatregelen te treffen 

- ieder mens telt: een (toekomstige) eigenaar van een woning, kan gebruik maken van de financiële 

regeling om hun huis te verduurzamen en/of toekomstbestendige maatregelen te plegen 

 

Na het vaststellen van de verordeningen door de raad, worden de regelingen bekend gemaakt in 

het Gemeenteblad. 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen, 

 

 

A. Hoogendoorn 

Burgemeester 

H.J.W. Mulder 

Secretaris 
 

 

 

 

 

 

 

Bijlagen: 

1 Verordening Starterslening gemeente Midden-Groningen; 

2 Verordening Verzilverlening gemeente Midden-Groningen;  

3 Verordening Stimuleringslening gemeente Midden-Groningen; 
 

 

 

  

 

 

 


