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Toelichting AMENDEMENT  

 
 

 

Agendapunt:20 

 

Onderwerp:  Behorende bij het raadsbesluit 20.014104 Blijverslening d.d. 12 mei 2020   

 

 

Toelichting: 

punt 4 

Door een groeiend aantal ouderen en een groeiend tekort aan seniorenwoningen is het van belang 

om de blijverslening in stand te houden om mensen de mogelijkheid te bieden om kleine 

aanpassingen gratis* beschikbaar te stellen zoals beugels, verwijderen van drempels in de woning 

en oprij plaatjes bij de deuren. Met deze actie voorkom je valpartijen met veelal tot gevolg een 

opname in een ziekenhuis en/of verpleeghuis, revalidatiekosten etc.  Per saldo zal de WMO 

voorziening op termijn hierdoor minder worden belast en de kosten van de gezondheidszorg 

reduceren. Tevens is de administratieve druk op dit deel zeer beperkt. 

 

Punt 5 

Daarnaast is het denkbaar dat men grotere investeringen wil doen binnen de woning om zo lang en 

comfortabel mogelijk in de “eigen” woning te kunnen blijven wonen. De lening maakt 

financiering van aanpassingen in de woning mogelijk waardoor deze levensloopbestendig wordt 

en onze inwoners langer zelfstandig kunnen blijven wonen. 

 

Doordat mensen langer in hun eigen woning en omgeving kunnen blijven wonen zullen de 

mensen langer gezond blijven waardoor er minder zorg nodig zal zijn en  dit alles de zorgkosten 

positief beïnvloeden. 

 

Beoogd effect voor de samenleving 

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

maken  van de Blijverslening.  

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

bestaat uit twee varianten: een consumptieve lening voor die geen eigenaar van een woning is of 

een hypothecaire lening tot maximaal € 50.000,- voor huiseigenaren. Het minimale bedrag voor 

beide leningen is € 2.500,--. De SVn kan de Blijverslening namens de gemeente Schagen 

verstrekken 

* Als het gratis is wil men in de meeste gevallen daar graag gebruik van maken. Een goed 

voorbeeld is dat ouderen nu gratis een rookmelder en LED verlichting kunnen krijgen voor b.v 

langs het bed. Dit loopt via de regionale brandweer, die maakt afspraken en plaatst deze 

rookmelder cq ledverlichting ook. Dit blijkt een groot succes. 



 

   

Bijlage 1  Behorende bij het raadsbesluit 20.014104 d.d. 12 mei 2020   

 

Lijst van maatregelen zoals bedoeld in artikel 3 van de verordening Blijverslening gemeente 

Schagen 2020. 

• Slaapkamer + badkamer op begane grond. 

• Badkamer gelijkvloers met slaapkamer. 

• Geschikt maken/ vergroten van de badkamer voor verzorging. 

• Verstelbaar keukenblok. 

• Inductie koken i.p.v. gas of elektra. 

• Verbreden deuren. 

• Aanbrengen traplift. 

• Automatische opener garage. 

• Automatische raamopener voor hoog klep-, val- of uitzetraam (met afstandsbediening). 

• Gemotoriseerde (rol)gordijnen met afstandsbediening. 

• Extra lichtpunt (optioneel met sensor) voor looppadverlichting ‘s nachts naar toilet. 

• Hang- en sluitwerk conform politiekeurmerk. 

• Voldoende wandcontactdozen op bereikbare plaatsen. 

• Koolmonoxidemelder. 

• Gasmelder. 

• Gasafsluiter. 

• Waterdetector. 

• Teruggebogen deurklinken. 

• Vervangen voordeur met dorpel en driepuntsluiting met comfortslot. 

• Deurbel met geluidversterking/ lichtsignaal. 

• Buitenlamp (optioneel bewegingsmelder of schemerschakelaar). 

• Verlicht huisnummer zonder extra stroomaansluiting. 



 

   

• Elektronisch slot per stuk. 

• Sleutelkluisje voor thuiszorg. 

• Tweede trapleuning. 

• Lichtpunt met hotelschakelaar in trapgat. 

• Infreezen antislip randen in traptreden. 

• Verwijderen oude tegels en antisliptegels aanbrengen. 

• Antisliplaag op bestaande tegels. 

• Opklapbaar douchezitje met armleggers. 

• Thermosstatische badmengkraan. 

• Thermosstatische douchemengkraan. 

• Verdiepen douchevloer in verband met afwatering (bij cabine). 

• Bad vervangen door douche inclusief leiding- en tegelwerk. 

• Tweede toilet realiseren in bestaande doucheruimte. 

• Verhoogde toiletpot plaatsen (> 46 cm). 

• TL-verlichting boven kookplaat en/of aanrecht. 

• Eénhendelmengkraan keuken. 

• Inloopdouche aanbrengen. 

• Plaatsen tijdelijke, verplaatsbare unit voor mantelzorg 

 

 

 

Bijlage 2. Behorende bij het raadsbesluit 20.014104 d.d. 12 mei 2020   

 

Onderdelen die gratis aangeschaft en aangebracht kunnen worden: 

• Opklapbare beugel aanbrengen naast het toilet. 

• Optische rookmelder op slaapverdieping (op lichtnet). 



 

   

• Drempels weg of verlagen. 

• Wandbeugel bij deur (binnenzijde). 

• Wandbeugel bij deur (buitenzijde). 

• Toegangspad opgehoogd of hellingbaan om niveauverschillen te compenseren. 

• Stalen drempeloploop voor oplossen hoogteverschil (buiten) 

• Beugel aan of vlak naast spil van de trap. 

• Trapleuning verlengen. 

• Beugels naast de douche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


