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1. Voorstel 

 1. Vaststellen van de wijziging van de verordening Starterslening gemeente Midden-Groningen; 

 2. Vaststellen van de wijziging van de verordening Verzilverlening gemeente Midden-    

    Groningen; 

 3. Vaststellen van de wijziging van de verordening Stimuleringslening gemeente Midden- 

    Groningen. 

 

2. Inleiding 

U heeft in uw raadsvergadering van 28 februari 2019 de verordening voor de starterslening, de 

verordening voor de verzilverlening en de verordening voor de stimuleringslening vastgesteld. In 

genoemde raadsvergadering heeft u te kennen gegeven om uit te zoeken of het intrekken van een 

verstrekte lening vanwege niet toereikende budgetten uit de bovengenoemde verordeningen 

geschrapt kan worden en daarover een terugkoppeling te geven en indien mogelijk de 

verordeningen daarop aan te passen. Na overleg met de ketenpartners Stichting Stimuleringsfonds 

Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (Svn) en Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN)  

zijn we tot de conclusie gekomen dat we de genoemde verordeningen kunnen wijzigen 

overeenkomstig uw wens. 

3. Publiekssamenvatting 

In de raadsvergadering van 28 februari 2019 heeft de raad gevraagd om de mogelijkheid tot 

intrekken van een verstrekte lening wegens niet toereikende budgetten te schrappen uit de 

verordening voor de starterslening, de verordening voor de verzilverlening en de verordening voor 

de stimuleringslening. Na overleg met de ketenpartners bleek dit te kunnen en zijn de 

verordeningen op dit punt aangepast. De raad wordt verzocht om de gewijzigde verordeningen vast 
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te stellen.  

4. Bevoegdheid van de raad 

Dit voorstel wordt voorgelegd aan de raad in zijn kaderstellende rol. 

5. Beoogd effect 

Tegemoetkomen aan de wens van de gemeenteraad om reeds verstrekte leningen niet achteraf in 

te kunnen trekken wegens niet toereikende budgetten. 

6. Historische context 

De verordening voor de starterslening, de verordening voor de verzilverlening en de verordening 

voor de stimuleringslening zijn op 28 februari 2019 vastgesteld. 

7. Argumenten 

We zijn na overleg met de ketenpartners tot de conclusie gekomen dat we volledig aan de wens 

tegemoet kunnen komen. Dat doen we door het betreffende artikel in de drie verordeningen te 

wijzigen. Onze ketenpartners geven in de door hun aangeleverde managementrapportages aan 

hoeveel budget er nog in de betreffende regelingen beschikbaar is. Middels deze 

managementrapportages houden we goed overzicht over het totaal aan lening aanvragen en 

beschikbaar budget.  

8. Kanttekeningen en risico’s 

Wanneer het budgetplafond van de regeling bereikt wordt ontstaan twee mogelijkheden: (1) het 

budget moet worden verhoogd of (2) we zetten de regeling (tijdelijk) stop. Mocht dit voorkomen 

dat wordt uw raad actief en vooraf betrokken en indien nodig om aanvullend budget gevraagd. 

9. Financiële paragraaf 

Er zijn geen kosten verbonden aan dit voorstel. 

10. Communicatie 

De wijzigingen worden via overheid.nl bekendgemaakt. 

11. Draagvlak en vervolgtraject (afstemming, tijdpad) 

De ketenpartners Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten en 

Samenwerkingsverband Noord-Nederland zijn akkoord met dit  voorstel.     

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen, 
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Burgemeester 

H.J.W. Mulder 

Secretaris 
 

 

Bijlage: 
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1 Besluit tot wijziging van de verordening Starterslening; 

2 Besluit tot wijziging van de verordening Verzilverlening; 

3 Besluit tot wijziging van de verordening Stimuleringslening. 
 

 

 

 

 

  

 

 

 


