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Geachte heer Schrama, 

Op 31 oktober 2013 heeft u vragen gesteld ex art. 38 RvO inzake Starterssubsidie. 
Met deze brief geven wij antwoord op uw vragen. Hieronder is uw vraag steeds 
cursief weergegeven waarna het antwoord van het college volgt. Voor een compleet 
beeld van de context voegen wij uw brief bij deze antwoordbrief. 

1. Was de ons geleverde informatie dat de starters gelden opgebruikt waren onjuist? 

Antwoord: 
Met de vaststelling van de woonvisie: "Haarlem, duurzame ongedeelde woonstad" 
op 19 juli 2012 door de raad, zijn middelen (€ 600.000,-) beschikbaar gesteld voor 
de startersregeling. Tijdens de behandeling van de begroting 2013 is besloten, in het 
kader van de bezuinigingen, het aanwezige budget van de startersregeling te 
verminderen. Het budget is toen teruggebracht naar € 225.000. Het beschikbare 
bedrag voor de startersregeling bij de SVn is daarmee snel volledig belegd. Sinds 
deze zomer kunnen geen nieuwe aanvragen meer in behandeling worden genomen. 

2. Is de motie dienovereenkomstig op verkeerde gronden afgewezen? 

Antwoord: 
Uw motie ' beleid startersregeling' van 27 juni 2013 is tijdens de behandeling van 
de kademota afgewezen. Er waren destijds geen mogelijkheden om extra budget 
beschikbaar te stellen vanuit de algemene reserve. Hierdoor waren we 
noodgedwongen de startersregeling 'on hold' te zetten. 

Gaarne bij beantwoording ons kenmerk vermelden. 
Bezoekadres: Grote Markt 2, Haarlem www.haarlem.nl 



3. Waarom wordt het bedrag van € 50.000, - niet gebruikt waarvoor het bedoeld 
was: nl. startersleningen verstrekken? 

Antwoord: 
Door de accountant PWC is, op verzoek van het college, vastgesteld dat het 
verstrekken van startersleningen (via de SVn) een vorm van financiering is. Als 
gevolg van dat advies, vastgesteld in het collegebesluit 'Stelselwijziging leningen 
Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland' (2013/367273) van 5 november 
2013, hoeven binnen de exploitatie geen middelen meer geraamd te worden voor 
onder meer de startersleningen. Op basis van het advies van de accountant is ten 
behoeve van de compenserende maatregelen 2013 nog een bedrag van € 50.000,-
aan de Woonvisie onttrokken, evenals een bedrag voor de Monumentenlening. 

Op grond van de stelselwijzing heeft het college besloten de gemeenteraad voor te 
stellen in 2014 € 1.000.000 te storten bij de SVn voor het verstrekken van 
statersleningen (collegebesluit "Extra middelen Starterslening" (2013/434670). 
Daarbij kan dan ook volledig gebruik gemaakt worden van de extra middelen die 
door het Rijk beschikbaar zijn gesteld. 

Hoogachtend, 

I 
I 

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris, de burgemeester. 

J. Scholten mr . W.B^Schneiders 



Schriftelijke vragen ex art. 38 inzake Starterssubsidie 

De geplande starterssubsidie verstrekking is wat betreft de gemeentelijke 
bijdrage is 2013 gestopt. Ook de verhoging van het overheidsbedrag is hierdoor 
onze neus voorbijgegaan. Haarlem Plus heeft hierover vragen gesteld en moties 
ingediend. Nu lezen wij in de bezuinigingsvoorstellen dat wordt voorgesteld een 
bedrag van 50.000 € dat over is van startersubsidie bij de algemene middelen te 
voegen. 

Vraag 1: Was de ons geleverde informatie dat de startersgelden opgebruikt 
waren onjuist ? 

Vraag 2: Is de motie dienovereenkomstig op verkeerde gronden afgewezen 

Vraag 3: Waarom wordt het bedrag van 50.000 € niet gebruikt waarvoor het 
bedoeld was: nl startersleningen verstrekken? 

Cees Schrama Haarlem Plus 


