
AMENDEMENT 17 van 2021
“Starterslening voor starters uit- en gebonden aan 

Velsen”
via griffie@velsen.nl

Aan de voorzitter van de Raad

Geachte voorzitter,

Hierdoor delen wij u mede dat wij onder verwijzing naar artikel 43 Reglement van Orde 
een amendement, met als onderwerp “Starterslening voor starters uit Velsen”, indienen 
met betrekking tot het raadsvoorstel zaaknummer 131671-2021, behorende bij 
agendapunt 9 van de raadsvergadering van 23 december 2021 

Het amendement luidt als volgt: 

De gemeenteraad, constaterende dat:

- De starterslening in het voorstel wordt uitgebreid naar alle woningen in Velsen 
onder de NHG-grens;

- De starterslening wordt verhoogd tot maximaal €30.000,-
- Er is nog ongeveer €1 miljoen over in de pot voor startersleningen. Dit is voldoende 

voor 33 mensen die de maximale €30.000,- lenen;
- De starterslening is hiermee een instrument dat slechts een beperkte groep 

mensen kan helpen aan een koopwoning.

Is van mening dat:

- De beperkte hoeveelheid mensen die we met de starterslening kunnen helpen, 
starters uit Velsen, of met een (economische) binding dienen te zijn.

Besluit de raad van de gemeente Velsen

Beslispunt 1 van het voorgestelde besluit als volgt te wijzigen:

1. De Verordening Starterslening Velsen 2022 vast te stellen; met dien verstande dat 
artikel 2, lid 1a in de verordening wordt gewijzigd in de volgende tekst:

Van perso(o)n(en) die in Velsen woonachtig en verblijfsgerechtigd zijn, ofwel 
minimaal eerder vijf jaar in Velsen hebben gewoond, ofwel een economische 
binding met Velsen hebben, die zich voor de eerste keer manifesteert als koper(s) 
van een voor eigen huisvesting bestemde woning. In geval er sprake is van twee 
aanvragers geldt hiervoor genoemde bindingseis voor minimaal één van beide 
aanvragers;
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Datum: 23 december 2021

Naam Fractie
Sander Smeets  D66Velsen
Maurice Bok Velsen Lokaal
Leo Kwant LGV
Sander Scholts Forza IJmond
Ahmet Karateke PvdA
Cees Sintenie CDA
Leen de Winter CU

Toelichting
De starterslening heeft een budget die bij het lenen van een maximumbedrag vanaf nu 
slechts 33 keer kan worden verstrekt. De gemeenteraad maakt de keuze om met deze 
starterslening inwoners uit Velsen te helpen, ofwel inwoners met een (economische) 
binding van Velsen.


