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Bijgaand t r e f t u aan een serie schriftelijke vra gen ex artikel 40 van het RvO van de fractie va n D66 inza ke de
'Blijverslening'. Conform het RvO dient het college de vragen binnen een termijn va n 30 da gen te bea ntwoorden, te
weten vóór 3 maart 2016.
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D66
Woerden, 2 februari 2016
Betreft: artikel 40-vragen Blijverslening

Geacht college,
Het is belangrijk voor ouderen dat zij zelfstandig kunnen blijven wonen. In het programma van D66
Woerden, het coalitieakkoord, het beleidskader Sociaal Domein en de Woonvisie wordt het belang
van zelfstandig wonen erkend.
Soms is het nodig om kleine aanpassingen in de eigen woningen te laten doen om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen. Voor een groep ouderen is het moeilijk om de financiering voor
die aanpassingen rond te krijgen. Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten
(SVn) heeft nu de Blijverslening ontwikkeld. Met de Blijverslening biedt SVn gemeenten een financieel instrument om eigenaren-bewoners te faciliteren bij het levensloopbestendig maken van
hun woning zonder dat het hen direct geld kost. De gemeente verstrekt de bij SVn verkregen Blijverslening en krijgt in ruil daarvoor het recht van eerste hypotheek. Het onderpand zit in de woning. Bij verkoop krijgt de gemeente de investering terug en kan dat bedrag weer gebruiken voor
een volgende aanvraag tot een woningaanpassing.
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D66 denkt dat de Blijverslening een goed instrument kan zijn om zelfstandig wonen voor ouderen
te stimuleren. Maar er zijn wellicht ook risico's aan verbonden. Wij hebben daarom de volgende
vragen aan het college:
1
2
3
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Is het College bekend met het concept Blijverslening?
Ziet het College kansen om dit instrument te gaan hanteren? Zo ja, wanneer verwacht het
College dit te doen? Zo nee, waarom niet?
In hoeverre past de Blijverslening bij wat in de woonvisie over zelfstandig wonen staat:
"Aanvullende diensten en voorzieningen vanuit het Wmo-beleid kunnen hierbij ondersteunend zijn." (pag 31).
Wat voor effect zal de Blijverslening hebben op de doorstroming in de woningmarkt?

Namens de fractie van D66
Ruud Niewold, raadslid
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