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Portefeuillehouder  Weth. Swart
  

  

2- Bestuursorgaan   
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Routing d.d. 
Programmamanager
Ambtelijk Opdrachtgever
Wethouder Swart

  par. 

 adj.secr. gfedcb   

 gem.secr. gfedcb   

BIS  openbaar   besloten  Vertrouwelijk nmlkji nmlkj nmlkj

    
(paraaf adjunct-secretaris) 

Bijlagen 
1. Raadsvoorstel uitbreiding startersleningen
2. Verordening tot wijziging verordening startersleningen 2012
3. Brief makelaars Deventer
4. Persbericht

18-12-2012

1 Het raadsvoorstel en ontwerp raadsbesluit "Uitbreiding toepassingsbereik Verordening 
startersleningen 2012" vast te stellen;

2 de stukken aan te bieden aan de raad;

3 de nota en het besluit openbaar te maken vergezeld van bijgaand persbericht.



  

  

Financiële aspecten: 
In te vullen door de initiërende dienst 
Financiële gevolgen voor de gemeente?  Ja  Nee nmlkji nmlkj
Begrotingswijziging  Ja  Nee nmlkji nmlkj

Financiële gevolgen opvangen 
uit bijdrage derden

Vermindering regeldruk: 
In te vullen door de initiërende eenheid 
Is de checklist vermindering regeldruk ingevuld?  Ja  Nee  N.v.t. nmlkj nmlkj nmlkji

Voorstel openbaarmaking conform Wet Openbaarheid Bestuur (Wob) 
 De nota en het besluit openbaar te maken gfedc
 De nota en het besluit openbaar te maken vergezeld van bijgaand persbericht gfedcb
 De nota en het besluit openbaar te maken nadat    gfedc

   De nota en het besluit openbaar te maken, behalve…   
 

  

gfedc

   Het besluit openbaar te maken, maar niet de nota, gelet op artikel:gfedc

   De nota en het besluit niet openbaar te maken, gelet op artikel:gfedc

  

Kennisgeving (publicatie) conform Awb Bekendmaking conform Awb 

 Huis-aan-huisbladen (Deventer Post) gfedc  Huis-aan-huisbladen (Deventer Post) gfedc

 Staatscourant gfedc  Staatscourant gfedc

 Website gemeente Deventer gfedc  Website gemeente Deventer gfedc

 Overig, namelijk  gfedc  Overig, namelijk gfedc

 Er is overleg geweest met het team Communicatie en de communicatie verloopt als volgt. 
     

 Zie bijgaand(e) communicatieplan/ -paragraaf 
 Communicatie is niet van toepassing, omdat 

      

Communicatie over vervolg 

nmlkji

Het collegebesluit wordt openbaar gemaakt vergezeld van bijgaand persbericht

nmlkj

nmlkj

ADVIESRADEN: 
In te vullen door de initiërende dienst 
Moet een van de adviesraden gehoord worden of op de hoogte 
gesteld? 

 Ja  Nee nmlkj nmlkji



 



Toelichting en overwegingen 

Inleiding 
Zie raadsvoorstel.
  
Beoogd resultaat 
Zie raadsvoorstel.
  
Kader 
Zie raadsvoorstel.
  
Argumenten voor en tegen 
Zie raadsvoorstel.
  
Draagvlak 
Zie raadsvoorstel.
  
Financiële consequenties 
Zie raadsvoorstel.
  
Aanpak/uitvoering 
Zie raadsvoorstel.






















































 
 


RAADSVOORSTEL 
Onderwerp : uitbreiding toepassingsbereik Verordening Startersleningen 2012 


 
Raadsvergadering :  Politieke markt d.d.:  
Agendapunt :  Portef.houder : weth. Swart 
Voorstelnummer : 771738 (nota 771702) BenW-besluit d.d. : 18-12-2012 
Team : Ruimte en Economie 
 
 
Voorstel 
1. De bestaande regeling voor startersleningen uit te breiden met de mogelijkheid van het verkrijgen van 


een dergelijke lening bij de koop van bestaande woningen van particulieren. 
2. In deze regeling als weigeringgronden bij het verkrijgen van startersleningen opnemen het ontbreken 


van het provinciale leningsdeel en het ontbreken van een bijdrage van de verkopende partij. 
3. Daartoe de verordening tot eerste wijziging van de Verordening Starterslening Deventer 2012 vast te 


stellen. 
4. Voor de afkoop van startersleningen in 2013 een bedrag beschikbaar te stellen van € 270.000 ten 


behoeve van ca 30 leningen voor door de corporaties verkochte woningen en ca 30 leningen voor 
door particuliere eigenaren verkochte woningen. Dit bedrag wordt gedekt door opbrengsten van der-
den.  


5. De begroting 2013 te wijzigen overeenkomstig bijgaand ontwerpbesluit. 
 
Inleiding  
Op 22 februari 2012 heeft uw raad besloten tot de instelling van een starterslening speciaal voor kopers 
van corporatiewoningen: 
- De lening is maximaal € 30.000 en de eerste drie jaar rente- en aflossingsvrij. 
- De provincie Overijssel treedt op als cofinancier. 
- De gemeente koopt haar leningdeel af met een eenmalige bijdrage en de kosten daarvan worden be-


taald door de verkopende corporatie. 
 
Belangrijk argument was dat de corporaties de inkomsten uit verkoop nodig hebben ter financiering van 
hun plannen. 
 


Tijdens de behandeling van dit thema is ook aan de orde geweest een door de Deventer Beurs van Make-
laars gezonden brief, waarin om een uitbreiding van de regeling werd gevraagd. Over de brief heeft nader 
overleg plaatsgevonden en de makelaars hebben een aangepaste brief met nadere toelichting gestuurd. 
Daarin schetsen zij een belangrijk probleem op de huidige woningmarkt: potentiële kopers stromen pas 
door naar duurdere woningen als hun eigen woning is verkocht. Als de eerste woning in het rijtje (een 
starterswoning)  is verkocht, volgen er ten minste vier vervolgverkopen. De analyse van de makelaars 
wordt breed gedeeld, ook in wetenschappelijke kring. Het uitbreiden van de regeling zodat ook leningen 
verstrekt kunnen worden bij verkoop van bestaande woningen van particuliere eigenaren kan een extra 
impuls geven aan de woningmarkt in Deventer.  
 


De makelaars vragen om een regeling waarbij de verkopende partij de eenmalige kosten van de starters-
lening van de koper voor zijn rekening neemt, conform de regeling die voor corporatiewoningen geldt. In 
de bijgevoegde verordening is een dergelijke regeling opgenomen. Daarbij wordt doorstroming extra 
gestimuleerd door van de particuliere verkoper een waarborgsom te verlangen die wordt terugbetaald op 
het moment dat deze een woning in Deventer heeft gekocht.  
 


Verder is het wenselijk in de verordening een bepaling op te nemen dat de gemeente slechts leningen 
verstrekt voor zover provinciale middelen beschikbaar zijn. Als een dergelijke bepaling ontbreekt komen 
de verkopers, zodra de provinciale middelen op zijn, voor dubbele kosten te staan, omdat dan ook de 
kosten van het provinciaal deel van de lening voor hun rekening komen. 
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Beoogd resultaat  
Stimuleren van de verkoop van bestaande woningen, vlot trekken van de woningmarkt. 
 
Kader  
Verordening startersleningen 2012.  
 
Argumenten  
Een startersregeling voor particuliere woningen bevordert de verkoop van starterswoningen, maar 
heeft ook een gunstig effect op de vervolgverkopen, met een gunstig effect op de locale economie. 
Zie ook bijgaande brief van de makelaars. 
Door een waarborgsom te verlangen van de particuliere verkoper die terugbetaald wordt bij aankoop 
van een woning in Deventer wordt de doorstroming en de woningmarkt in Deventer gestimuleerd.  
Verder uitbreiden t.b.v. goedkope nieuwbouw is overwogen, maar wordt niet voorgesteld. De nieuw-
bouw kent door betere isolatie en ontbreken van verbeterkosten lagere woonlasten en zou met een 
starterslening onnodig concurreren met bestaande koopwoningen.   
 
Draagvlak 


 


De regeling is conform de wens van de Deventer Beurs van Makelaars. 
Een mogelijke uitbreiding van de regeling is ook besproken met de Deventer corporaties. Zij begrij-
pen het belang  van de gewenste uitbreiding maar hechten in ieder geval voor 2012 ook aan exclusi-
viteit. 
 
 
Financiële consequenties  
SVN verstrekt een starterslening van maximaal € 30.000. Dit bestaat voor de helft uit een gemeente-
lijk leningsdeel en voor de andere helft uit een provinciaal leningsdeel. De gemeente koopt haar 
leningsdeel af met een eenmalige bijdrage van € 4.500 voor het leningsdeel van € 15.000. 
De kosten voor het gemeentelijk deel van de leningen komen ten laste van de gemeente en worden 
door de verkoper aan de gemeente terugbetaald. In 2013 voor een totaalbedrag van € 270.000. De 
helft hiervan is beschikbaar voor verkochte woningen door corporaties en de andere helft voor ver-
kochte woningen door particulieren. 
De interne kosten (naar schatting 60 uur uitvoeringskosten) komen voor rekening van de gemeente. 
 
Aanpak/uitvoering  
De verordening wordt op de gebruikelijke wijze gepubliceerd en natuurlijk onder de aandacht ge-
bracht via de Deventer makelaars. 
 
 
 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Deventer, 
de secretaris, de burgemeester, 


 
 
 
 
 
 
 


drs. A.L.C.S. Lantain ir. A.P. Heidema 
 
 
 
 
 


Versiedatum 11-12-2012 
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RAADSBESLUIT 
Onderwerp : uitbreiding toepassingsbereik Verordening Startersleningen 2012 
Raadsvergadering : @@@ Politieke markt d.d.: @@@ 
Agendapunt :  Portef.houder : weth. Swart 
Voorstelnummer : 771738 (nota 771702) BenW-besluit d.d.  : 18-12-2012 
Team : Team Ruimte en Economie 
 


 
 
De raad van de gemeente Deventer, 
 
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 11-12-2012, nummer 2012.771738, Team 
Ruimte en Economie. 
 
BESLUIT 


 
1. De bestaande regeling voor startersleningen uit te breiden met de mogelijkheid van het verkrijgen van 


een dergelijke lening bij de koop van bestaande woningen van particulieren. 
2. In deze regeling als weigeringgronden bij het verkrijgen van startersleningen opnemen het ontbreken 


van het provinciale leningsdeel en het ontbreken van een bijdrage van de verkopende partij. 
3. Daartoe de verordening tot eerste wijziging van de Verordening Starterslening Deventer 2012 vast te 


stellen. 
4. Voor de afkoop van startersleningen in 2013 een bedrag beschikbaar te stellen van € 270.000 ten 


behoeve van ca 30 leningen voor door de corporaties verkochte woningen en ca 30 leningen voor 
door particuliere eigenaren verkochte woningen. Dit bedrag wordt gedekt door opbrengsten van der-
den.  


5. De begroting 2013 te wijzigen overeenkomstig bijgaand ontwerpbesluit. 
 
 
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van @@@@ 


De raad voornoemd, 
de griffier, de voorzitter, 
 


drs. S.J. Peet ir. A.P. Heidema 
 
 


Versiedatum 11-12-2012 





		RAADSVOORSTEL

		RAADSBESLUIT






De raad van de gemeente Deventer; 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 11-12-2012 
 
gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; 
 
BESLUIT 
 
Vast te stellen de volgende  
 
VERORDENING TOT WIJZIGING VAN DE VERORDENING STARTERSLENING DEVENTER 2012 
(1e wijziging) 
 
De Verordening Starterslening Deventer 2012 wordt als volgt gewijzigd: 
 
A. Artikel 5 wordt vervangen en komt als volgt te luiden: 
 
Artikel 5. Toepassingsbereik 
1. Deze verordening is uitsluitend van toepassing op leningaanvragen van: 


a. in Nederland woonachtige verblijfsgerechtigde personen die voor het eerst een woning kopen; 
en 


b. een bestaande woning in de gemeente Deventer verwerven, die in eigendom is van en 
voorafgaand aan de verkoop verhuurd werd door één van de volgende in de gemeente 
Deventer gevestigde toegelaten instellingen: Rentree, woonstichting De Marken, woonbedrijf 
ieder1; of  


c. een bestaande woning in de gemeente Deventer verwerven, die in eigendom is van een 
particuliere eigenaar.  


2. Bij aankoop van een particuliere eigenaar dient de verkoper de woning bij de gemeente te hebben 
aangemeld als starterwoning en met de gemeente te zijn overeengekomen dat hij op moment van 
verkoop een bijdrage zal leveren aan de gemeente Deventer in de kosten van de lening ter hoogte 
van 30% van het gemeentelijk deel van de lening en een gelijk bedrag als waarborgsom in depot 
te storten. Deze waarborgsom wordt terugbetaald op moment van aankoop van een andere 
woning in de gemeente Deventer. Wanneer de verkoper  binnen drie jaar geen woning in de 
gemeente Deventer heeft gekocht vervalt de waarborgsom aan de gemeente.  


3. De kosten voor het verkrijgen in eigendom van de woning mogen niet hoger zijn dan € 200.000. 
4. De aanvrager moet de woning waarvoor een VROM Starterslening wordt verstrekt zelf gaan 


bewonen. 
 
B. Na artikel 6 wordt een nieuw artikel 7 ingevoegd, dat luidt als volgt: 
 
Artikel 7. Afwijzen van de aanvraag 
Het college wijst de aanvraag af indien: 
a. Het gemeentebudget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren; 
b. Het  50% aandeel in de financiering van de provincie Overijssel ontbreekt; 
c. Niet wordt aangetoond dat de verkopende partij zich verplicht heeft de vereiste bijdrage in de 


kosten aan de gemeente te betalen. 
 
C. De artikelen 7 tot en met 10 worden vernummerd tot 8 tot en met 11. 


   
D. Deze verordening treedt na bekendmaking in werking op 1 februari 2013. 
 
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van  


De raad voornoemd, 
de griffier, de voorzitter, 
 


drs. S.J. Peet ir. A.P. Heidema 







 
Toelichting Verordening Starterslening Deventer 2012 
(na 1e wijziging) 
 
Algemene toelichting 
Met deze verordening wordt beoogd de verkoop van bestaande koopwoningen en van huurwoningen van 
Rentree, De Marken en woonbedrijf ieder1 te bevorderen. Verkoop van corporatiewoningen is nodig om 
inkomsten te genereren voor onder meer herstructurering. In de verordening wordt gesproken van VROM 
startersleningen.  De facto gaat het niet om een dergelijke lening maar de cofinanciering van de provincie 
Overijssel is alleen mogelijk voor VROM startersleningen. Daarom is de tekst uit de modelverordening 
gehandhaafd. Verder zijn van toepassing de “productspecificaties en gemeentelijke uitvoeringsregels VROM 
Starterslening”. Ook deze tekst leidt tot deze naamgeving. 
 
Artikelsgewijze toelichting 
 
Artikel 1. Begripsbepalingen 
 
c: De VROM Starterslening wordt voor minimaal 50% gefinancierd vanuit het fonds dat de gemeente bij SVn 
aanhoudt en voor maximaal 50% wordt gefinancierd via het provinciaal fonds. 
d: Onder een starter op de koopwoningmarkt wordt verstaan iemand die: 
• voor het eerst zelfstandig gaat wonen in een koopwoning, of 
• al zelfstandig in een huurwoning woont en doorstroomt naar een eerste koophuis, of 
• zijn huurhuis koopt. 
Dit is niet leeftijdsgebonden, het kan een jongere te zijn, maar ook een vijftig-plusser die zijn huurhuis koopt en, 
afhankelijk van zijn inkomen, in aanmerking komt voor een starterslening. In artikel 5 wordt nader bepaald wat het 
toepassingsbereik is. 
 
Artikel 2. Algemene bepalingen 
In artikel 5, lid 1, sub a bepaalt de gemeente de doelgroep die gebruik kan maken van de VROM Starterslening. 
De leningen worden voor 50% van de hoofdsom gefinancierd vanuit een Gemeenterekening  VROM 
Starterslening die de gemeente heeft ingericht bij SVn en voor 50% van de hoofdsom uit de provincie Overijssel 
Starterslening door SVn. 
Om aanspraak te kunnen maken op de Starterslening heeft de gemeente een deelnemingsovereenkomst met 
SVn gesloten. Deze deelnemingsovereenkomst biedt gemeenten de mogelijkheid om gebruik te maken van de 
producten van SVn. Met het sluiten van de deelnemingsovereenkomst zijn tevens de productspecificaties en 
Procedures en Gemeentelijke Uitvoeringsregels VROM Starterslening van toepassing geworden. 
 
Artikel 3. Toekenning van startersleningen 
In beginsel ligt de bevoegdheid startersleningen te verstrekken bij de Raad. Middels dit artikel delegeert de 
Gemeenteraad de bevoegdheden aan het college van B en W. 
SVn toetst de aanvragen VROM Starterslening op financiële aspecten en de overige voorwaarden en brengt aan 
de gemeente advies uit over de hoogte van de VROM Starterslening. De maximale hoogte van de VROM 
Starterslening is afhankelijk van het inkomen van het huishouden. Het college heeft de bevoegdheid om over de 
hoogte van de lening te beslissen en deelt dit met een toewijzingsbesluit mee aan de aanvrager. De gemeente 
mag gemotiveerd van het advies van SVn afwijken, mocht hiertoe aanleiding zijn. 
De Starterslening mag maximaal 20% van de verwervingskosten bedragen.  De maximale verwervingskosten 
bedragen  € 200.000 en het maximale bedrag van de starterslening is € 30.000. Hogere grenzen zouden het 
aantal potentiële gegadigden beperken. 
De Starterslening mag niet worden verstrekt indien ook de Koopsubsidie BEW + is toegekend. Dit wordt stapeling 
genoemd. Andere financiële regelingen, zoals koopgarant en koopcomfort, zijn wel toegestaan. 
Voor de Starterslening moet de Nationale Hypotheek Garantie van toepassing zijn. 
Ook de eerste hypotheek dient met NHG te worden verstrekt, om in aanmerking te komen voor een 
Starterslening.  
 
Artikel 4. Jaarlijks budget 
De gemeenteraad legt jaarlijks vast hoeveel besteed mag worden aan de VROM Starterslening. Hier voor moet in 
de begroting een budget worden gereserveerd voor de (afkoop van) VROM Startersleningen. Een vastgesteld 
budget waarborgt de rechtszekerheid en begrotingsdiscipline. Het is aan de gemeente om de hoogte van het 
budget te bepalen. De VROM Starterslening is zo ingericht dat de starter in de eerste drie jaar geen rente en 
aflossing hoeft te betalen dat betekent dat de gemeenterekening bij SVn, die als revolverend fonds door de rente 
en aflossing in stand gehouden wordt, in de eerste drie jaar niet gevoed wordt door rente en aflossing. 
Het vaststellen van een budget maakt het noodzakelijk dat de aanvragen voor de VROM Starterslening in 
volgorde van binnenkomst van de volledig ingevulde aanvraagformulier bij SVn worden afgehandeld. Hierbij geldt 
het principe ‘op is op’. Op het moment dat er geen geld meer beschikbaar is vanuit het VROM 
Rentedekkingsfonds voor het verstrekken van een VROM Starterslening komen de aanvragen voor 100% ten 
laste van de Gemeenterekening VROM Starterslening.  







Dat geldt ook voor de huidige situatie met cofinanciering door de provincie. Zodra ook de Gemeenterekening 
VROM Starterslening is uitgeput dienen de binnenkomende aanvragen te worden afgewezen. 
 
Artikel 5. Toepassingsbereik 
In dit artikel wordt het toepassingsbereik van de verordening bepaald. Het bepalen van dit bereik heeft betrekking 
op de doelgroep van de regeling  en op het marktsegment waarop de regeling van toepassing is.  In lid 1 sub a 
bepaalt de gemeente de doelgroep die in aanmerking komt voor een Starterslening. Het gaat voornamelijk om 
personen die niet in bezit zijn van een koophuis en dit niet eerder zijn geweest. In lid 1 sub b en c worden als 
marktsegment aangewezen de woning die verkocht worden door de in de gemeente gevestigde toegelaten 
instellingen Rentree, woonbedrijf ieder1 en woonstichting De Marken en de bestaande woningen die door 
particuliere eigenaren worden verkocht.  
Lid 2 betreft de voorwaarde tot bijdrage van de verkopende partij. Bij het maximale leenbedrag van € 30.000 
bedraagt die bijdrage 30% van het gemeenteaandeel van € 15.000, dus € 4.500. Een zelfde bedrag van 
maximaal € 4.500 dient bij verkoop van de woning in depot gestort te worden als waarborg dat de verkoper een 
andere woning in Deventer zal kopen. Dit bedrag komt weer ter beschikking van de verkoper als hij binnen 3 jaar 
in Deventer een woning koopt.  
 
Artikel 6. Aanvraag en toekenning 
In dit artikel regelt de gemeente de afhandeling van de aanvragen. Enkel belanghebbenden kunnen een 
aanvraag indienen. Gemeenten hebben géén verplichting om verzoeken van niet-belanghebbenden te 
behandelen. Door eerst te toetsen of de verzoeker binnen het toepassingsbereik van artikel 5 past wordt 
voorkomen dat personen die niet hierbinnen vallen (zgn. niet-belanghebbenden) een niet ontvankelijke aanvraag 
zullen indienen. 
 
Artikel 7. Afwijzen van de aanvraag 
Het toekennen van de lening geschiedt alleen als er voldoende budget is, cofinanciering van de provincie en 
zekerheid over de bijdrage van de verkoper aan de gemeente. Ontbreekt een van deze dekkingsmiddelen dan 
wordt de aanvraag afgewezen.  
 
Artikel 8. Intrekken van de VROM Starterslening 
In dit artikel wordt bepaald wanneer het toewijzingsbesluit kan worden ingetrokken en hoe dat vorm gegeven 
wordt. Dit kan zowel onder opschortende als ontbindende voorwaarden gebeuren. 
sub a: De VROM Starterslening wordt ingetrokken als niet is voldaan aan de voorwaarden die gesteld worden in 
het toewijzingsbesluit. Één van de opschortende voorwaarden is dat de aanvrager binnen het in de 
toewijzingsbesluit gestelde termijn van vier weken met een mogelijke verlenging van twee weken (zie de 
Procedures en Gemeentelijke Uitvoeringsregels) de offerte van de tweede bancaire lening naar SVn stuurt. Doet 
de aanvrager dat niet komt het toewijzingsbesluit te vervallen. 
sub b: Het toewijzingsbesluit kan ook worden ontbonden als de aanvrager onjuiste gegevens heeft verstrekt. Dit 
heeft betrekking op de algemene en specifieke voorwaarden die in de verordening zijn vastgesteld. 
Het college kan (gedeeltelijk) afzien van sancties als zij de belanghebbende verschoonbaar acht. Dit besluit valt 
onder de discretionaire beslissingsbevoegdheid van het college. 
 
Artikel 9 Hardheidsclausule 
Dit artikel bepaalt dat het college in bijzondere gevallen ten gunste van de aanvrager kan afwijken van de 
bepalingen van deze verordening. Dit afwijken kan alleen maar ten gunste en nooit ten nadele van de betrokken 
aanvrager. Het gebruik maken van de hardheidsclausule moet beschouwd worden als een uitzondering en niet 
als een regel. Het college moet in verband met precedentwerking dan ook duidelijk aangeven waarom in een 
bepaalde situatie van de verordening wordt afgeweken. 
 
Artikel 10. Inwerkingtreding 
De raad bepaalt  in dit artikel wanneer de verordening in werking treedt.  
 
Artikel 11. Citeertitel 
Dit artikel bevat de citeertitel van de verordening. 
 








 
 
 
PERSBERICHT  
21 december 2012 
 
 
 
 
Starterslening mogelijk uitgebreid 
 
Het college van B&W stelt voor om de mogelijkheden voor startersleningen uit te breiden naar 
de particuliere sector. Sinds begin dit jaar was het al mogelijk met een speciale startersregeling 
woningen van de corporaties Rentree, De Marken en Ieder1 te kopen. Nu wordt voorgesteld de 
regeling uit te breiden naar particuliere woningen. 
 
Dat stelt het college van burgemeester en wethouders voor aan de gemeenteraad.  
 
Een starterslening voor de verkoop van particuliere woningen bevordert de verkoop van starters-
woningen en heeft een gunstig effect op de doorstroming op de huizenmarkt en de lokale economie. 
 
Starterslening 
Sinds begin dit jaar is het mogelijk voor kopers van corporatiewoningen om een starterlening te krijgen. 
Deze lening van maximaal € 30.000 is de eerste drie jaar rente- en aflossingsvrij. De provincie Overijs-
sel helpt als cofinancier en de gemeente en de verkopende corporaties helpen ook een deel. 
 
Verzoek makelaars 
Startersleningen zijn ingesteld om de verkoop van de woningen vlot te trekken én om bewoners meer 
kansen te geven op de woningmarkt. Makelaars hebben gevraagd om de regeling voor starters op de 
woningmarkt uit te breiden naar de particuliere sector.  
 
Doorstroom 
Na het instellen van de starterlening kwam een probleem op de woningmarkt naar voren: potentiële 
kopers stromen pas door naar een duurdere woning als hun eigen woning is verkocht. Door het 
instellen van de starterslening voor particuliere woningeigenaren, wordt de mogelijkheid voor verkoop 
van de starterwoningen vergroot. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met een woordvoerder van de 
gemeente Deventer, telefoonnummer 14 0570 / e-mail: communicatie@deventer.nl. 
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