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MOTIE
Periodiek informeren Starters- en Duurzaamheidslening

De gemeenteraad van Papendrecht, in vergadering bijeen op 9 maart 2023, behandelend het 
agendapunt Eerste begrotingswijziging 2023 - Voorstel,

Constaterende dat:

 De totale financiering van de gemeente bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting 1.700.000 
euro bedraagt;

 Vanuit deze middelen 1.000.000 euro beschikbaar is voor de Starterlening en 500.000 euro voor 
de Duurzaamheidslening;

 In de begrotingswijziging geen voorstel wordt gedaan tot uitbreiding van de gemeentelijke 
financieringsomvang bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting;

Overwegende dat:

 De totale pot voor de duurzaamheidslening in 2022 (á 500.000 euro) zo goed als op is gebruikt;
 Het college heeft aangegeven voornemens te zijn in 2023 een groter bedrag voor de 

duurzaamheidslening ter beschikking te willen stellen;
 Het college heeft aangegeven dat zij voor de verhoging van de Duurzaamheidslening ruimte ziet 

in de 200.000 euro die reeds ongebruikt is;
 Het college heeft aangegeven dat zij voor de verhoging van de Duurzaamheidslening tevens 

ruimte ziet door middel van verschuiving van middelen tussen de Starterslening en de 
Duurzaamheidslening;

Van mening zijnde dat:

 Zowel de Starterlening als de Duurzaamheidslening goede mogelijkheden biedt aan 
Papendrechters;

 Zowel de Starterslening als de Duurzaamheidslening voldoende onder de aandacht bij onze 



inwoners zou moeten komen;
 Het wenselijk is dat de raad inzicht heeft in de actuele stand van de beide leningen, te meer als 

er voorgenomen wordt om tussen beide leningen verschuivingen aan te brengen;

Verzoekt het college / spreekt uit dat:

 De raad per kwartaal middels een raadsinformatiebrief te informeren over de actuele stand van 
de financiële middelen in beide leningen (financiën gebruikt, financiën aangevraagd en financiën 
nog beschikbaar);

 Deze actuele stand van zaken gelijktijdig te publiceren op de site van de gemeente en op de 
gemeentelijke nieuwspagina in Het Kontakt;

En gaat over tot de orde van de dag.
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