
 
 
 

 
 
Raadsvergadering d.d. 9 december 2008 agendapunt 13 
  
Aan  
 
de Gemeenteraad  
 
Vries, 22 september 2008 
  
Onderwerp: 
  

besluit beschikbaarstelling bedrag voor Gemeenterekening VROM 
Starterslening 

Portefeuillehouder: n.v.t. 
Behandelend ambtenaar: n.v.t. 
Gevraagd besluit Desgewenst de gevraagde discussie voeren. 
Bijlagen: Conceptbesluit met toelichting (bijgevoegd) 
  
TOELICHTING 
  
Inleiding 
Teneinde uitvoering te geven aan het bepaalde in (met name artikel 2, lid 3 van) de vastgestelde of 
vast te stellen Verordening VROM Starterslening gemeente Tynaarlo 2008, althans om voor het 
verlenen van VROM Startersleningen middelen beschikbaar te stellen, is het wenselijk om middelen 
toe te voegen aan de in te richten Gemeenterekening VROM Starterslening als bedoeld in de 
voormelde verordening. Het onderliggende besluit voorziet hierin. Voor de verdere uitleg over de 
VROM Startersleningen wordt verwezen naar het voorstel “vaststellen Verordening VROM 
Starterslening gemeente Tynaarlo 2008”. 
 
Procedure 
Mogelijk leent het voorstel zich voor een gezamenlijke behandeling met de voorgestelde Verordening 
VROM Starterslening gemeente Tynaarlo 2008. Wel is aparte besluitvorming wenselijk: de 
verordening gaat over het algemene juridische kader, en het onderliggende besluit over de bedragen 
die de raad bereid is beschikbaar te stellen. 
 
Vervolgprocedure 
Het Gemeenterekening VROM Starterslening zal moeten worden ingericht en genoemde bedragen 
zullen hierop overgemaakt dienen te worden. Hier dient het college voor zorg te dragen, met 
inachtneming van het bepaalde in de voornoemde verordening. 
 
Financiële consequenties 
Voorgesteld wordt om voor de jaren 2008 en 2009 ten laste van de Algemene Reserve Grote 
investeringen in totaal €400.000,- ter beschikking te stellen voor het verstrekken van VROM 
Startersleningen (inclusief beheerkosten) en toe te voegen aan de in te richten Gemeenterekening 
VROM Starterslening, en dit als volgt te verdelen: 
 

a. 2008:   €100.000,-; 
b. 2009:   €300.000,-. 

 
De toekomstige “Gemeenterekening VROM Starterslening” is een zogenaamd “revolving fund”. Dit 
houdt in dat het geld dat de gemeente inlegt, na aflossing door de starter weer terugkomt in het fonds, 
zodat er opnieuw geld beschikbaar komt voor nieuwe leningen. De Starterslening is tot en met het 
derde jaar aflossings- en rentevrij. Na het derde jaar wordt in principe gestart met het aflossen en 
rentebetaling. In de komende jaren zullen dus nog geen aflossingen en rentebetalingen binnenkomen. 
Het zal dus ook voor 2010 en 2011 relevant zijn een bepaald bedrag aan de Gemeenterekening 
VROM Starterslening toe te voegen. Het college wordt opgedragen om over dat laatste een nader 
besluit te formuleren en aan de raad ter goedkeuring voor te leggen. 
 



De raad kan uiteraard desgewenst andere bedragen vaststellen, de bedragen te laste van een andere 
post brengen, en verder de modaliteiten van een en ander bijstellen, indien dit in het besluit wordt 
neergelegd. Wellicht bestaat er behoefte hierover discussie te voeren. De passages uit het besluit die 
belangrijke beleidskeuzen impliceren, zijn vet gemarkeerd. 
 
Voor de verdere algemene uitleg wordt verwezen naar het voorstel “vaststellen Verordening VROM 
Starterslening gemeente Tynaarlo 2008”. 
 
Gevraagd besluit 
Vast te stellen het bijgevoegde “besluit beschikbaarstelling bedrag voor Gemeenterekening VROM 
Starterslening”. 
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