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Geachte raads- en commissieleden, 
 
Waarover gaat deze brief? 
In onze collegevergadering hebben wij gesproken over de starterslening 
 
Ons besluit 
In onze vergadering hebben we besloten uw raad een voorstel te doen om een bedrag van €1.000.000,- 
beschikbaar te stellen ten behoeve van startersleningen in de gemeente Dinkelland. 
Het voorstel verwerken wij in het eerstvolgende Planning en Control document. U beslist over dit voorstel bij 
het voorstel tot vaststelling van het planning en control document. 
 
Toelichting 
Met de begroting van 2021 is er een bedrag van €500.000,00 gereserveerd voor toekennen van 
starterslening. Dit bedrag is gestald op een rekening van de SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting 
nederland), die de uitvoering van de starterslening voor haar rekening neemt. 
 
Het saldo is nu €355.826,22. Er lopen echter nog 10 aanvragen voor een bedrag van €328.200,00. 
Waardoor het bedrag wat overblijft €27.727,32 euro is. Dit is niet voldoende om nog een volledige 
starterslening te kunnen afgeven. Zonder extra budget moeten nieuwe aanvragen worden afgewezen. 
 

 Het aantal aanvragen is de afgelopen jaren gegroeid. 2017-5, 2018-8, 2019-12, 2020 - 10, 2021 - 13 

en in 2022 zijn tot 1 mei al 10 aanvragen ingediend. 

 

 Niet alleen voor nieuwbouw, maar ook voor bestaande woningen zien we meer aanvragen voor een 

starterslening, dat heeft wellicht ook te maken met de verhoging die de afgelopen jaren is 

doorgevoerd van 235000 in 2019 naar 300.000 in 2022 . 

 

 Een van de speerpunten uit de omgevingsvisie Dinkelland is dat woningen voor doelgroepen 

betaalbaar en bereikbaar zijn. In de huidige woningmarkt met stijgende prijzen is het voor starters 

moeilijk om te kunnen beginnen op de woningmarkt. De starterslening is een instrument die de 

gemeente heeft om starters te helpen wel de start te kunnen maken. 

 

 In de woonvisie hebben we opgenomen : we continueren de Starterslening, zodat starters daarmee 

meer financiële ruimte krijgen om een woning aan te kopen. 

 

 



 

 De verwachting is dat met de uitgifte van Spikkert 3, Brookhuis nw en Denekamp Oost en de 

ontwikkeling van particuliere nieuwbouwplannen de vraag naar een starterslening aanwezig blijft. We 

zien nog geen daling van de woningprijzen en ook zijn de bouwkosten nog steeds stijgend. 

 
Zonder extra budget moeten we nieuwe aanvragen afwijzen. Er komt weliswaar ook geld terug (het is een 
revolverend fonds), maar op korte termijn is dat onvoldoende om extra leningen beschikbaar te stellen. 
 
Gelet op bovenstaande willen wij uw raad voorstellen een extra bedrag beschikbaar te stellen voor 
Startersleningen in Dinkelland van €1.000.000 
De structurele lasten die voortkomen uit de startersleningen zijn marginaal. Begrotingstechnisch gaan we uit 
van het reguliere rentepercentage van 1%. De structurele lasten van €10.000 worden meegenomen in het 
eerstvolgende P&C document. 
Het voorstel verwerken wij in het eerstvolgende P&C document. U beslist dus over het extra budget bij 
vaststelling van het P&C document. 
 
Waarom deze raadsbrief? 
In artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet staat dat wij de raad alle inlichtingen verschaffen die de raad 
voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft. Wij meenden er daarom goed aan te doen u van ons besluit op 
de hoogte te stellen. Wij stellen u voor deze raadsbrief voor kennisgeving aan te nemen. 
 
Heeft u nog vragen? 
Neem dan contact op met de raadsgriffier. Deze zal uw vragen aan ons college kenbaar maken. 
 
 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Dinkelland, 

 
de secretaris 

 
 
Drs. C.H.A.A. Luttikhuis 

de burgemeester 
 

 
J.G.J. Joosten 


