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1. In project Het Groene Woud hebben 19 
bouwnummers gebruik gemaakt van de 
starterslening. Voor hoeveel 
bouwnummers was deze starterslening 
beschikbaar?

2. Blijverslening; er wordt op dit moment 
op regionaal niveau bekeken wat de 
gezamenlijke mogelijkheden zijn 
(bewustwordingscampagne). Op welke 
termijn kan het college meer duidelijk 
geven of de Blijverslening beschikbaar 
komt of niet?

3. Blijverslening; Binnen de gemeente 
Veenendaal is een woonadviseur 
aangesteld die de mensen adviseert 
over de maatregelen die genomen 
kunnen worden om de woning 
levensloopbestendig te maken. In een 
persoonlijk gesprek worden wensen en 
behoeften besproken. Zou een 
woonadviseur een goede aanvulling 
kunnen zijn voor Woudenberg waar 
mogelijk in samenwerking met 
Veenendaal?

1. In de 3e fase van Het Groene Woud zijn de 
startersleningen aangeboden voor de 
bouwnummers: 10 t/m 16, 19 t/m 25, 28 t/m 
34 en 37 t/m 43. Het gaat dan in totaal over 
28 bouwnummers.

2. Wij verwachten dat er voor de zomer van 
2019 een uitsluitsel gegeven kan worden over 
een mogelijke bewustwordingscampagne. 
Aan de hand van het uitsluitsel over een 
mogelijke regionale samenwerking op het 
gebied van bewustwording worden 
vervolgstappen bekeken en ondernomen. Een 
mogelijke vervolgstap zou kunnen zijn dat de 
blijverslening ingevoerd wordt, maar voor nu 
is dit nog niet vast te stellen.

3. Dit zou inderdaad een goede mogelijkheid 
kunnen zijn. Op dit moment lijkt het ons 
verstandig om eerst te kijken welke 
mogelijkheden er op regionaal niveau zijn. 
Wellicht is het bijvoorbeeld mogelijk om voor 
de regio een woonadviseur aan te stellen. Als 
dit niet mogelijk is kunnen we uiteraard altijd 
andere mogelijkheden onderzoeken en 
bekijken.
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GBW antwoorden op de door ons gestelde 
vragen inzake leningen 
stimuleringsfonds Volkshuisvesting. Wij 
willen u daarvoor hartelijk bedanken. 
M.b.t. de starterslening hebben wij nog 
een aanvullende vraag: 

Er wordt gesteld dat voor plan 
Hoevelaar, indien besloten wordt daar 
ook de starterslening, mogelijk te 
maken, een verordening moet worden 
opgesteld in het 1e half jaar 2019. Bij de 
vaststelling van de Woonvisie (januari 
2019) hebben wij de wens uitgesproken 
om de starterslening ook mogelijk te 
maken voor bestaande woningen. De 
mogelijkheden hiertoe worden 
onderzocht door het college. In uw 
antwoorden op onze vragen komt de 
starterslening voor bestaande woningen 
niet aan de orde. Is het nodig om 
hiervoor een separate verordening op te 
stellen? Zo ja, wanneer wordt deze 
verordening ter bespreking aangeboden 
aan de raad? Hartelijk dank voor uw 
antwoord op deze verduidelijkende 
vraag.

beschikbaar te stellen voor zowel bestaande 
woningen als nieuwbouwwoningen 
(Hoevelaar) dan dient dit ook opgenomen te 
worden in een verordening. Dit kan 
gezamenlijk in een verordening opgenomen 
worden. Er dient dus niet een aparte 
verordening per ‘project’ te zijn. Met 
betrekking tot de startersleningen voor 
bestaande woningen is er op dit moment nog 
geen concept verordening beschikbaar. Dit 
omdat er nog onderzocht dient te worden wat 
de effecten (positief, negatief en financieel) 
hiervan zijn. Wij komen hier in Q2 bij u op 
terug.
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