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Beleidsregel Subsidiering Starterslening Gemeente Geldrop-Mierlo 2014-2

Hoofdstuk 1 Algemeen
Artikel 1
Verstrekking van de Starterslening vindt plaats in de vorm van een lening verstrekt door Stichting
1.
Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten.
De Raad heeft een Stimuleringsfonds ingericht waaruit aan het in artikel 1 lid 7, bedoelde huis2.
houden leningen kunnen worden toegekend.
Artikel 2
Op deze beleidsregel is het bepaalde in de deelnemingsovereenkomst die gesloten is tussen de
1.
gemeente Geldrop-Mierlo en SVn van toepassing.
De gemeente handelt verzoeken om een starterslening overeenkomstig de Gemeentelijke Uitvoe2.
ringsregels Starterslening en de Productspecificaties van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting
Nederlandse gemeenten zoals die luiden op het moment van de ontvangst van het verzoek.
Artikel 3
Het college stelt de hoogte van de Starterslening vast op basis van de als bijlage opgenomen
1.
Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening, met een maximum van € 35.000 (inclusief 1,5%
afsluitprovisie) per lening.
Voor de Starterslening geldt dat de kosten van het verkrijgen in eigendom van een nieuwe of een
2.
bestaande woning niet hoger mogen zijn dan € 240.000.
Het college kan bij zijn beslissing op grond van het eerste tot en met het tweede lid rekening
3.
houden met financiële steun die op grond van enige andere regeling is of kan worden toegekend.

Hoofdstuk 2 Aanvraag en toekenning
Artikel 4
Alle aanvragen op voet van deze beleidsregel en de verordening Starterslening 2014 worden in
1.
volgorde van binnenkomst afgehandeld.
Het college toetst of het in de Verordening Starterslening 2014 artikel 1 lid 7 bedoelde huishouden
2.
dat een verzoek indient voor een lening voldoet aan de door de gemeenteraad opgenomen criteria
en stuurt, in geval het huishouden voldoet, een op naam gesteld aanvraagformulier toe.
Verder afhandeling van de Starterslening vindt plaats conform de Gemeentelijke Uitvoeringsregels
3.
Starterslening en de Productspecificaties Starterslening die zijn vastgelegd in de SVn-informatiemap
en die tevens voortvloeien uit de gesloten deelnemingsovereenkomst.
Het college stuurt het toewijzingsbesluit aan de aanvrager.
4.

Hoofdstuk 3 Slotbepalingen
Artikel 5
Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van 20 maart 2014.
Artikel 6
Deze beleidsregel wordt aangehaald als “Beleidsregel Subsidiering Starterslening Gemeente GeldropMierlo 2014-2”.
Aldus vastgesteld op 11 maart 2014.
Het college voornoemd,
De secretaris De burgemeester
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