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AMENDEMENT 2021-06-18

Dit amendement heeft betrekking op voorstel nr. 21.0002122

Onderwerp: Verordening Starterslening gemeente Noordoostpolder 2018

De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 07-06-2021,
gehoord de beraadslagingen,

overwegende dat
1. de Verordening Starterslening gemeente Noordoostpolder 2018 n.a.v. een evaluatie wordt 

herzien;
2. uit de evaluatie blijkt dat, door de grenzen van de Starterslening aan te passen, deze beter 

aansluit bij de woningmarkt;
3. de Starterslening bij deze herziening niet inzetbaar is bij nieuwbouw;
4. één van de centrale doelstellingen van de Woonvisie 2020 is dat er een adequaat antwoord 

moet worden geboden op de actuele vraag door voldoende nieuwbouw toe te voegen,

van mening dat
1. het toevoegen van nieuwe starterswoningen aan het woningbestand, naast het bevorderen 

van doorstroming, ook deel uitmaakt van de opgave in Noordoostpolder;
2. de kansen voor starters verbeteren bij het beschikbaar maken van de Starterslening voor de 

aankoop van een nieuwbouwwoning en tevens kan bijdragen aan het vergroten van het 
woningbestand voor deze categorie,

besluit het voorstel aangepast vast te stellen, met dien verstande dat
B Artikel 2, lid 1 als volgt wordt gewijzigd:

Bestaande tekst Nieuwe tekst
artikel 2, lid 1. Toepassingsbereik artikel 2, lid 1. Toepassingsbereik
1. Deze verordening is uitsluitend van 
toepassing op aanvragen:
a. van in Nederland woonachtige en 
verblijfsgerechtigde personen;
b. voor de aankoop van bestaande 
koopwoningen, waaronder niet begrepen 
recreatiewoningen, met een maximale koopprijs 
van €180.000,- en een minimale koopprijs van 
€135.000,- inclusief verbeterkosten conform 
NHG-regels.

1. Deze verordening is uitsluitend van 
toepassing op aanvragen:
a. van in Nederland woonachtige en 
verblijfsgerechtigde personen;
b. voor de aankoop van een bestaande of een 
nieuwbouwwoning met een maximale koopprijs 
van € 220.000,- en een minimale koopprijs van € 
140.000,-. Deze woning is geen 
recreatiewoning.
Voor de berekening van de hoogte van de 
Starterslening is meerwerk of het 
meefinancieren van verbeterkosten 
toegestaan bovenop de aankoopsom mits 
wordt voldaan aan de meest actuele 
voorwaarden en normen van NHG.
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