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Publiekssamenvatting 

Het college verzoekt de raad om de verordening Blijverslening niet in te voeren, omdat er zeer 

waarschijnlijk weinig animo voor de lening is, een verdergaande cultuuromslag nodig is voordat de 

lening een bijdrage kan leveren aan beleidsdoelen en het invoeren van de verordening de 

gemeente veel capaciteit kost. Indien de raad de verordening toch wil invoeren, wordt de raad 

verzocht de bijgevoegde verordening aan te nemen en geld beschikbaar te stellen voor leningen, 

exploitatie en communicatie. 

 

 

Voorgesteld besluit 

Indien de raad het advies van het college volgt: 

1. Af te zien van de invoering van een verordening Blijverslening. 

 

Indien de raad het advies van het college niet volgt: 

1. De verordening Blijverslening Schagen 2020 vast te stellen. 

2. Het budget voor uit te geven Blijversleningen vast te stellen op € 250.000,-. 

3. Het budget dat beschikbaar is voor het toewijzen van de Blijversleningen door het college vast te 

laten stellen.  

4. Voor de uitvoeringskosten van Blijversleningen structureel € 13.500,- per jaar voor de exploitatie van 

afdeling Ruimte beschikbaar te stellen. 

5. € 5.000,- beschikbaar te stellen ten behoeve van communicatie en verdere bewustwording rond 

het thema langer zelfstandig thuis wonen en aanbod van de Blijverslening. 

 

 

Aanleiding 

De raad heeft op 11 februari 2020 het subsidieplafond voor zowel de Duurzaamheidsleningen als de 

Startersleningen verhoogd met € 200.000,-. Hiervoor is het bedrag dat voor de Blijversleningen was 

gereserveerd (te weten € 400.000,-) aangewend (raadsbesluit 19.058219). De raad heeft het college 

vervolgens verzocht om duidelijkheid te geven over het al dan niet invoeren van de verordening voor 

de Blijversleningen.  

 

 

Belang 

De Blijverslening kan een instrument zijn om onze beleidsambities en -doelstellingen te bereiken. De 

lening is door Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) in het leven 
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geroepen om inwoners, waaronder senioren, te helpen om zo lang en comfortabel mogelijk in hun 

eigen woning te blijven wonen. De lening maakt financiering van aanpassingen in de woning 

mogelijk waardoor deze levensloopbestendig wordt en onze inwoners langer zelfstandig thuis kunnen 

blijven wonen.  

 

 

Centrale vraag 

Is het voor de gemeente Schagen wenselijk om de verordening Blijverslening in te voeren? 

 

 

Beoogd effect voor samenleving 

Wie zijn woning wil aanpassen om er langer zelfstandig te kunnen blijven wonen, kan gebruik maken 

van de Blijverslening. De lening kan alleen gebruikt worden voor aanpassingen in de woning. De 

lening bestaat in twee varianten: een consumptieve lening (tot maximaal €10.000,-) of een 

hypothecaire lening (tot maximaal €50.000,-). Het minimale bedrag voor beide leningen is €2.500,-. De 

SVn kan de Blijverslening namens de gemeente Schagen verstrekken. 

 

 

Kader 

• Coalitieprogramma 2018-2022 

• Woonvisie 2014-2020 

 

 

Argumentatie 

Om de centrale vraag te kunnen beantwoorden is een onderzoek gedaan naar de effectiviteit van 

de Blijverslening en de ervaringen bij andere gemeenten die de lening hebben ingevoerd. Dit 

onderzoek heeft onderstaande informatie en argumenten voor en tegen de Blijverslening opgeleverd. 

 

Sinds 2015 is het mogelijk om als gemeente een Blijverslening aan te bieden. Uit cijfers van de SVn 

komt naar voren dat ongeveer 100 gemeenten deze lening hebben ingevoerd. Sinds 2015 zijn 

landelijk in totaal 100 Blijversleningen toegekend. Een klein aantal gemeenten heeft meerdere 

leningen verstrekt – nooit meer dan 5 leningen per gemeente –, daarnaast zijn er dus ook gemeenten 

die ondanks de invoering geen leningen hebben verstrekt. De gemeente Haarlem heeft in de 

afgelopen 2 jaar tijd in totaal 3 Blijversleningen toegekend. 

 

Het invoeren van de Blijverslening is een goed idee, omdat: 

- De Blijverslening financiering van levensloopbestendige woningaanpassingen mogelijk maakt, 

waarmee de lening ervoor kan zorgen dat inwoners langer zelfstandig thuis blijven wonen in 

de eigen (sociale) omgeving.  

- De Blijverslening de mogelijkheid aan oudere inwoners biedt een lening af te sluiten voor 

woningaanpassingen. Bij de Blijverslening wordt, net als bij leningen bij commerciële banken, 

een inkomens- en vermogenstoets gedaan. Deze inkomens- en vermogenstoets is bij de 

Blijverslening voor iedereen hetzelfde, waar bij commerciële partijen nog wel eens bij 

bepaalde doelgroepen aanvullende voorwaarden worden gehanteerd.  

- De gemeente een aantrekkelijke lening aan haar inwoners biedt. Het rentepercentage voor 

de lening ligt lager dan bij andere aanbieders. Gemiddeld geldt voor hypothecaire leningen 

dat het rentepercentage 1% lager ligt en voor consumptieve kredieten kan het 2,5% schelen. 

 

Het invoeren van de Blijverslening is geen goed idee, omdat: 

- Er weinig animo voor de Blijverslening bestaat. De ervaringen van andere gemeenten tonen 

aan dat er weinig vraag is naar de Blijverslening.  

- Uit diverse onderzoeken van de SVn blijkt dat ouderen over het algemeen nog niet bezig zijn 

met het thema ‘langer thuis blijven wonen’ zolang zij nog niets mankeren. De wens voor 
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ouderen om de woning geschikt te maken en hiervoor geld te lenen ontbreekt, wat invloed 

heeft op het aantal aanvragen voor de Blijverslening.  

- Volgens de SVn ook voor gemeenten die actief de boer op gaan met de Blijverslening en hier 

naar hun inwoners toe over communiceren geldt dat de animo voor de lening laag blijft. 

Cultuurverandering en bewustwording zijn nodig. In de gemeente Schagen zijn we gestart 

met het project Langer Zelfstandig Thuiswonen en is de bewustwording net op gang 

gebracht. Dit heeft zijn tijd nog wel nodig, voordat het kan bijdragen aan de Blijverslening. 

- De invoering van de Blijverslening de gemeente aan de voorkant veel capaciteit kost. 

Voordat de aanvraag bij de SVn terechtkomt, neemt de gemeente de aanvraag in 

behandeling. Het voorwerk voor de gemeente bestaat per aanvraag o.a. uit: 

informatieverstrekking, toetsen van de aanvraag aan de voorwaarden, huisbezoek, 

rapportage met aanbevelingen, controleren van nota’s en monitoren van besteding van het 

budget. Daarnaast bestaat het werk voor de gemeente uit actief informatie verstrekken en 

inwoners stimuleren om woningaanpassingen te doen. Een inschatting van wat dit de 

gemeente gemiddeld per aanvraag kost is 30 uur. Momenteel bestaat er geen capaciteit 

binnen het ambtelijk apparaat om de verordening te kunnen uitvoeren. Voor de uitvoering is 

geld voor extra capaciteit nodig.  

- De Blijverslening fraudegevoelig is. Dit kan ondervangen worden door controle vanuit de 

gemeente in te zetten tijdens en na de uitvoering, dit kost echter meer capaciteit en is nog 

niet opgenomen in de geraamde 30 uur per aanvraag. 

- De Blijverslening geen inwoners helpt van wie het vermogen in de stenen zit en die geen geld 

op de bank hebben. Bij de verstrekking van een Blijverslening – zowel consumptief als 

hypothecair – vindt een inkomens- en lastentoets plaats door de SVn.  

- De lening een lange aflostijd kent en de aanvragers door de bank genomen op hogere 

leeftijd zijn. Deze twee factoren zorgen voor een lagere garantie op terugbetaling van de 

lening, met name bij huurders. Dit is een risico voor de gemeente.  

- De Blijverslening het tekort aan verzorgings- of verpleeghuisplekken niet wegneemt. 

- Uit de ervaring in den lande niet gesteld kan worden dat de invoering van de Blijverslening 

een besparing op de uitgaven bekostigd vanuit de WMO oplevert. 

- Het aanbieden van een Blijverslening die woningaanpassingen mogelijk maakt ertoe zou 

kunnen leiden dat inwoners niet doorstromen naar een geschiktere seniorenwoning, 

waardoor bijvoorbeeld grotere eengezinswoningen beschikbaar kunnen komen voor een 

andere doelgroep. 

 

Het advies aan de raad is de verordening voor de Blijverslening niet in te voeren, op basis van 

bovenstaande argumenten voor en tegen, en vooral vanwege: 

- Het feit dat er zeer waarschijnlijk weinig animo zal bestaan voor de Blijverslening, gelet op de 

ervaringen van andere gemeenten en cijfers van de SVn; 

- Dat er een verdergaande cultuuromslag nodig is voordat de lening een bijdrage kan leveren 

aan het langer thuis blijven wonen van onze inwoners; 

- Het gezien het bovenstaande onzinnig lijkt om gemeentelijke gelden vrij te maken voor het 

invoeren van een lening waar de behoefte aan lijkt te ontbreken.  

 

Alternatief 

Indien de raad ondanks het negatieve advies niet afziet van de invoering van de verordening voor 

de Blijverslening, wordt de raad verzocht om: 

- De als bijlage toegevoegde en uitgewerkte ‘Verordening Blijverslening gemeente Schagen 

2020’ vast te stellen; 

- € 250.000,- budget voor het verstrekken van Blijversleningen vrij te maken; 

- € 13.500,- per jaar structureel vrij te maken ten behoeve van extra gemeentelijke capaciteit 

die nodig is voor de uitvoering van de Blijverslening; 

- € 5.000,- ten behoeve van communicatie en verdere bewustwording rond het thema langer 

zelfstandig thuis wonen en aanbod van de Blijverslening. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken 

aan het organiseren van een informatieavond of adverteren in een regionaal blad. 
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Maatschappelijk draagvlak 

Uit de ervaring van andere gemeenten en cijfers van de SVn blijkt dat er landelijk gezien weinig animo 

is voor de Blijverslening. Gezien dit feit lijkt het onzinnig om gemeentelijke gelden vrij te maken voor 

het invoeren van een lening die in de praktijk zeer beperkt gebruikt wordt.  

 

De argumenten voor en tegen het invoeren van de Blijverslening zijn ook voorgelegd aan de 

Adviesraad WMO en Jeugd Schagen. De Adviesraad raadt aan de verordening Blijverslening in te 

voeren. Als bijlage is het advies van de Adviesraad toegevoegd. 

 

 

Financiële consequenties 

Indien de Blijverslening niet wordt ingevoerd, zijn er naar verwachting geen financiële consequenties 

voor de gemeente Schagen.  

 

Indien de Blijverslening wel wordt ingevoerd, zijn de financiële consequenties als volgt: 

- Het budget van € 250.000,- is gebaseerd op cijfers van de SVn die aangeven dat in geen 

enkele gemeente meer dan 5 Blijversleningen zijn verstrekt.  

- Het bedrag van € 13.500,- per jaar aan extra gemeentelijke capaciteit is gebaseerd op het 

maximale aantal van 5 Blijversleningen dat verwacht wordt. Het in behandeling nemen van 

een aanvraag voor een Blijverslening kost de gemeente 30 uur. Rekenend met een 

gemiddeld uurloon van € 90,- komt dit tot een bedrag van € 13.500,-. Momenteel bestaat er 

geen ruimte binnen de bestaande begroting om deze uitvoeringskosten te dekken, dit moet 

financieel verwerkt worden in de Kadernota en hiervoor moet er meerjarig dekking gezocht 

worden. 

- Daarnaast moet éénmalig € 5.000,- gereserveerd worden ten behoeve van communicatie en 

verdere bewustwording rond het thema langer zelfstandig thuis wonen en aanbod van de 

Blijverslening. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan het organiseren van een 

informatieavond of adverteren in een regionaal blad.  

 

Beheerskosten SVn  

De raad dient rekening te houden met jaarlijkse beheerkosten van SVn en de rentelasten die 

wij als gemeente moeten betalen voor de financiering van de € 250.000,-. De kosten die 

gemoeid zijn met het in stand houden van het fonds bij SVn bedragen 0,5% over de 

uitstaande schuldrest voor de financiële afhandeling van alle leningen. Daarnaast gaan wij 

uit van een rentelast van 1,5% over het door de gemeente geleende geld. Vooralsnog gaan 

wij er vanuit dat een groot gedeelte van deze kosten, maar niet alle kosten, gedekt kunnen 

worden uit de renteopbrengsten van de door SVn verstrekte leningen.  

 

Risico’s 

- Aan het verstrekken van leningen zit een financieel risico voor ons als gemeente. Het zou 

kunnen dat de aanvrager in de toekomst de rente en aflossing niet (meer) kan betalen. Dat 

risico wordt beperkt door de krediettoets die vooraf door SVn wordt uitgevoerd. De 

toenemende risico’s hebben een negatieve invloed op het weerstandsvermogen van de 

gemeente Schagen.  

- Om het SVn fonds te voeden zullen wij als gemeente (op termijn) een lening moeten 

aantrekken. Dit brengt rentelasten voor de gemeente met zich mee. Deze rente is op dit 

moment gunstig. Indien deze rente op termijn stijgt kan dit Raadsvoorstel een negatief effect 

hebben binnen onze (meerjaren) begroting. Het is dan ook van belang dat wij tijdig 

anticiperen op een dergelijke ontwikkeling. 

 

 

Communicatie van het besluit 

• Het besluit wordt via de pers bekend gemaakt door middel van een persbericht. 

• Tevens zal de wethouder Jelle Beemsterboer aan de pers een toelichting geven. 
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Realisatie van het besluit 

Indien wordt afgezien van de invoering van de verordening Blijverslening zal de gemeente Schagen 

geen Blijverslening aan haar inwoners beschikbaar stellen.  

 

Indien gekozen wordt om niet af te zien van invoering van de verordening Blijverslening, dan kan de 

raad ervoor kiezen de bijgevoegde verordening Blijverslening vast te stellen.  

 

In beide gevallen zal de realisatie van het besluit naar buiten toe gecommuniceerd worden via een 

persbericht en mondelinge toelichting door de wethouder. 

 

 

Gelet op het vorenstaande, stellen wij u voor bijgaand besluit vast te stellen. 

 

 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen, 

 

gemeentesecretaris 

 

 

 

De heer N.H. Swellengrebel 

burgemeester 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

 

 

 

 

Gepubliceerde bijlagen: 

 


