
Gemeenteraad Gooise Meren 
Motie 
 

Naam en fractie: Rolien Bekkema, PvdA 

Onderwerp: Startersleningen: bekend maakt gewild 

Agendapunt (nr. en naam): [nummer] [indien van toepassing: anders n.v.t.] 

Status: ingediend 

Versie: 1.0 

 

Bovengenoemd(e) raadslid/-leden dient/dienen de volgende motie in; 

 

De raad van de gemeente Gooise Meren in vergadering bijeen, 

 

Roept het college op 

 

 

 

Zich in te zetten om meer, gerichte en duidelijke informatie te verstrekken over haar producten en 

diensten, in dit geval de starterslening, om de bekendheid van de producten  en diensten te vergroten. 

Dit met als doel om zoveel als mogelijk startersleningen te kunnen verstrekken en hiermee te voldoen 

aan de prioriteiten die u stelt in de Woonvisie Gooise Meren 

 

 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

Toelichting1 

 

Overwegende dat: 

1. Het beoogde effect van de starterslening is dat er een betere toegankelijkheid van de woningmarkt voor starters wordt 

gecreëerd en draagt daarmee bij aan prioriteit 5.4 uit de Woonvisie Gooise Meren 2017-2025 “vergroten van kansen voor 

starters 

2. De trend in 2017 voorzag in 10 leningen per jaar, maar er in 2018 slechts 4 leningen zijn verstrekt 

3. De starters in Gooise Meren grote problemen kennen om toegang te vinden op de woningmarkt en wij deze geluiden 

onverminderd te horen krijgen, wat niet strookt met de lage uitkering van leningen 

4. De inhoud van het fonds op 31 december 2018 is € 352.890,-, en er dus nog ruim middelen in het fonds zitten om leningen 

te verstrekken 

5. De starterslening als product dus wellicht niet zo bekend is onder de doelgroep en dat hier meer informatie over verstrekt 

dient te worden, bijvoorbeeld via informatie op de gemeentepagina, alsmede op de website en sociale mediaplatforms 

van de gemeente 

6. En bij de informatieverstrekking ook de hypotheekverstrekkers, makelaarskantoren, banken etc. in Gooise Meren actief 

te benaderen 

 

                                                                    
1 Voor de leesbaarheid graag puntsgewijs nummeren. 


