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Brunssum, 22 maart ’21

Betreft: Vragen op grond van art 43 RvO inzake verhogen toepassingsbereik
starterslening in de Gemeente Brunssum
Geacht college van B & W,
Recent heeft de gemeenteraad een motie aangenomen waarin expliciet opdracht is gegeven aan het
college om bij de vormgeving van toekomstig beleid onder andere, maar niet uitsluitend, in te zetten
op het behouden/aantrekken van de generatie van 25- tot 40-jarigen. Om dat te realiseren werd het
college tevens opgeroepen om te onderzoeken of alternatieve woonconcepten ook in aanmerking
kunnen komen voor een starterslening. Samen met een tweetal andere argumenten die wij als VVD
Brunssum hieronder zullen schetsen, zijn wij van mening dat het belangrijk is dat ons huidige beleid
aangaande de starterslening in Brunssum nog voor het bespreken van de voorjaarsbrief aangepast
wordt. De VVD Brunssum is van mening dat op basis van actuele Brunssumse omstandigheden het
toepassingsbereik in ieder geval aangepast dient te worden naar een maximale koop/(-aanneem)som
van €225.000,- inclusief verbeterkosten en meerwerk alsmede dat de procedure aanvraag en
toewijzing verhoogd wordt naar een absolute grens van €45.000,- of op basis van het nog beschikbare
budget.
Het eerste omgevingsargument dat aanpassing naar mening van de VVD Brunssum noodzakelijk
maakt zijn de recente gegevens over aankoopprijzen in Brunssum van het CBS. 22 maart 2021
maakte het CBS bekend wat de VVD Brunssum zowel in juni 2020 als februari 2021 reeds betoogde,
namelijk dat de huidige maximale koopprijs, waarbinnen op grond van de geldende verordening
startersleningen een starterslening kan worden verstrekt minder is dan de gemiddelde koopprijs in
Brunssum (€ 173.000,- maximale koopsom voor gebruik starterslening tegenover een gemiddelde
verkoopprijs in 2020 van €203.300,-1). Hier dreigen veel jonge starters in Brunssum buiten de boot te
vallen en naar omliggende gemeenten te gaan waar zij wel tegen gunstigere voorwaarden een
starterslening kunnen ontvangen voor een gemiddelde koopprijs binnen die gemeente. Wetende dat
de gemiddelde leeftijd van starters die gebruik maken van een starterslening 27 jaar is 2, vindt de VVD
Brunssum dit een onwenselijke ontwikkeling die haaks staat op de recent aangenomen motie van de
Gemeenteraad.
Voor het tweede argument verwijst de VVD Brunssum naar de besluitvorming aangaande de
startersleningen in het Limburgs Parlement. Naar aanleiding van stijgend huizenprijzen en
marktindexatie heeft het parlement namelijk het besluit genomen dat kopers een starterslening
kunnen aanvragen bij de aankoop van een woning tot maximaal €245.000,- in plaats van €225.000,-.
Daarmee speelt het Limburgs Parlement adequaat in op de ontwikkelingen die spelen in de
woningmarkt 3.

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2021/12/gemiddelde-verkoopprijs-koopwoning-in-2020-gestegen-tot-334-duizend-euro
https://www.svn.nl/media/1005/eib-rapport-gebruik-en-effecten-van-de-starterslening.pdf
3 https://www.limburger.nl/cnt/dmf20210224_95019986
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De VVD Brunssum hoopt dat het college op basis van voornoemd drieluik aan argumenten haar
eerder getoonde standpunt wilt aanpassen naar de realiteit van vandaag de dag en alsnog met een
nieuw voorstel richting de gemeente raad wilt komen. Zodoende voorkomen wij dat Brunssum haar
aantrekkelijkheid voor jonge starters verliest.
Om bovenstaand streven te realiseren ontvangt de VVD Brunssum gaarne antwoord op de volgende
vragen:
1.

Is het college van B&W bereid om naar aanleiding van de aangenomen motie door de
Gemeenteraad alsmede de veranderende marktomstandigheden het toepassingsbereik van de
starterslening te verhogen naar minimaal €225.000,-?
Zo nee, kunt u dan gedegen gemotiveerd aangeven welke afweging u maakt en op welke wijze u
de veranderde marktomstandigheden daarin meeneemt?

2.

Is het college van B&W bereid om naar aanleiding van de aangenomen motie door de
Gemeenteraad alsmede de veranderende marktomstandigheden de procedure aanvraag en
toewijzing te verhogen naar een absolute grens van €45.000,- of op basis van het nog
beschikbare budget als dat op het moment van aanvraag daartoe niet meer toereikend zou zijn?
Zo nee, kunt u dan gedegen gemotiveerd aangeven welke afweging u maakt en op welke wijze u
de veranderde marktomstandigheden daarin meeneemt?

3.

Deelt het college van B&W de conclusie van het economisch instituut voor de bouw dat laat zien
dat de startersleningen stimulerend werken op de doorstroming van de woningmarkt?
Zo nee, kunt u dan aangeven waarom u deze mening niet deelt en op welke feitelijke
onderbouwing u zich baseert?

4.

Erkent en herkent het college de meerwaarde die startersleningen hebben bij het realiseren van
kwalitatief betere woningen alsmede de potentie die het heeft om duurzaamheidsmaatregelen te
treffen voor starters?
Zo nee, kunt u dan onderbouwen waarom niet en aangeven op welke feitelijke onderbouwing uw
standpunt gebaseerd is?

Wij zien uw antwoord(en) per omgaande tegemoet.

Met vriendelijke groet,
Namens de VVD-fractie Brunssum,
Jaimy van Dijk, Raadslid
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