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Raadsvragen 

  
  
Beantwoording van de schriftelijke vragen, gesteld door de fractie CDA betreffende Startersleningen 
  

  

Aan de leden van de Gemeenteraad 

  
Op 22 februari 2021 heeft de fractie CDA onder verwijzing naar artikel 36 van het reglement van orde voor 
de vergaderingen van de raad, de navolgende vragen gesteld over Startersleningen, het antwoord vindt u 
onder de vraag: 
  
In december informeerde u de raad over de stand van zaken m.b.t. de verschillende woonleningen. 
Het college heeft daarbij de nadrukkelijke toezegging gedaan de raad te informeren als de bodem van 
verschillende leningen in zicht is. Het CDA is geïnformeerd door jongeren die hun aanvraag voor een 
starterslening afgewezen zagen worden, waar de gemeente de reden gaf dat hiervoor de ‘’pot’’ leeg 
is. De starterslening Den Helder staat nog steeds op de website van SVn.   
 
Het CDA heeft de volgende vragen: 
 
1. Bent u het met het CDA eens dat de starterslening een goed middel is om de woningmarkt 

toegankelijker te maken voor jongeren? 
Wij zijn het met u eens. 

 
2. Bent u het met het CDA eens dat het belangrijk is om de jongere generatie voldoende 

perspectief te bieden voor een kansrijke toekomst?  
Dit zijn wij met u eens, daarbij hechten wij er net als u waarde aan dit perspectief in Den Helder te 
bieden. 

 
3. Bent u het met het CDA eens dat het uiterst ongelukkig is dat ondanks de nadrukkelijke 

toezegging deze informatie niet via de actieve informatieplicht, via het college, maar via 
inwoners tot de politiek moet komen? 
Wij beamen dat dit een ongelukkige samenloop van omstandigheden is. Mede gezien dat wij u 
nadrukkelijk hebben toegezegd u van informatie te voorzien. 

 
4. Constaterende dat het actief informeren in de afgelopen maanden eerder lastig is gebleken: 

Kunt u aangeven welke concrete stappen u per omgaande zet om zulke situaties in de 
toekomst te voorkomen?  
Wij realiseren ons dat wij u op dit dossier onvoldoende actief hebben geïnformeerd. Adequate 
informatie mag u zeker verwachten op de onderwerpen en doelstellingen die wij gezamenlijk hebben 
vastgesteld. Het achterblijven van adequate informatie is deels het gevolg van de beschikbare 
capaciteit op dit dossier. Onze focus zal zich concentreren op de onderwerpen en doelstellingen die 
wij gezamenlijk hebben vastgesteld, zodat bij u niet de beleving ontstaat die u de afgelopen maanden 
hebt ervaren. 
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5. Welke stappen gaat u zetten om per omgaande jongeren middels de starterslening weer een 

kansrijke start te gunnen op de woningmarkt?  
Wij zullen uw gemeenteraad voor stellen om de budgetten voor de woonleningen en de 
startersleningen te verhogen, zodat de continuering in 2021 is geborgd.  

  
Wij gaan er van uit dat wij u voldoende hebben geïnformeerd. 
 
Den Helder, 3 maart 2021 
  

  Met vriendelijke groet, 
  Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 
  

 
 Jeroen Nobel 
 burgemeester 

 
Robert Reus 
secretaris 

  
 
 
 


