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Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad van Huizen in zijn vergadering van
6 november 2014 heeft besloten tot vaststelling van een verordening tot wijziging van de Verordening
Starterslening 2013; de wijzigingsverordening treedt in werking op 15 november 2014 en luidt als volgt

De raad van de gemeente Huizen;
in vergadering bijeen op 6 november 2014,
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 oktober 2014; agendapunt 11;
gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet
besluit:

Vast te stellen de volgende wijzigingen van de Verordening Starterslening 2013
Artikel 1 Begrippen
a. aanvrager: de starter, die maximaal 35 jaar is op het moment van het indienen van de aanvraag
Starterslening, ………………..”;
Artikel 2 Toepassingsbereik
Artikel 2, tweede lid van de Verordening Starterslening wordt als volgt aangevuld:
d.
Van aanvragers die een economische binding met Huizen (minimaal 19 uur per week
werkzaam zijn bij een Huizer werkgever) hebben. In geval van een aanvraag door twee personen
geldt het criterium voor één van de aanvragers.
e.
Van aanvragers die binnen vijf jaar na afronding van zijn/haar dagstudie/school de wens
hebben om weer terug te keren naar Huizen. Hiervoor geldt als voorwaarde dat de aanvrager direct
voorafgaand aan zijn/haar vertrek wegens studie/school minimaal vijf jaar in Huizen woonachtig is
geweest. In geval van een aanvraag door twee personen geldt het criterium voor één van de
aanvragers.

Artikel 3 Budget
Artikel 3. 1e lid, van de verordening wordt als volgt gewijzigd:
“1. Startersleningen worden alleen toegekend voor zover het vastgestelde gemeentelijke budget
hiervoor toereikend is; indien de gemeente geen rijksbijdrage in de starterslening meer ontvangt, zal
de te verkrijgen starterslening, tot het in artikel 5 vermelde maximumbedrag, voor 100% uit het
gemeentelijk budget worden verstrekt.

Artikel 4 Afwijzen aanvraag
In artikel 7 lid 1 onder a wordt tussen de woorden: “..het budget……” ingevoegd het woord
“gemeentelijke” waardoor het in zijn geheel als volgt komt te luiden: “a. het gemeentelijk budget niet
toereikend is om de aanvraag te honoreren;”
Artikel 5 Inwerkingtreding
Deze wijzigingsverordening treedt in werking op 15 november 2014.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 6 november 2014,
de griffier,
de voorzitter,
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