
Motie niet in stemming gebracht. Raadsbesluit om geen blijverslening in te stellen is 

aangenomen. 
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Raadsvergadering van 12 mei 2020 
 

AMENDEMENT  

Agendapunt: 20 

 

Onderwerp:  Raadsvoorstel 12 mei 2020 Blijverslening 

 

De raad van de gemeente Schagen in vergadering bijeen, 

 

 

Ondergetekende(n) stelt/stellen voor het voorliggende besluit: 

 

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. 

 

te wijzigen in: 

 

1.  De verordening Blijverslening Schagen 2020 aangepast vast te stellen. 

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

3.  Het budget beschikbaar is voor inwoners (huurders of eigenaren) van de gemeente 

Schagen die langer zelfstandig thuis willen of moeten blijven wonen. 

4.  Het budget wordt om niet beschikbaar gesteld voor kleine aanpassingen en die niet voor 

vergoeding in aanmerking komen via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (bijlage 1 

lijst van gratis verstrekkingen) 

5.  Het budget beschikbaar wordt gesteld  voor hypothecair of consumptieve 

kredietverstrekking om andere  aanpassingen te kunnen doen (bijlage 2 lijst van zaken die 

voor financiering in aanmerking komen). 

6.  Voor de uitvoeringskosten van Blijverslening structureel € 13.500,-- per jaar voor de 

exploitatie van de afdeling Ruimte beschikbaar te stellen. 

7.  € 5.000,-beschikbaar te stellen ten behoeve van communicatie en verdere bewustwording 

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

 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

Senioren Partij Schagen 
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Dhr. P. Vriend 

Fractievoorzitter. 

 

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. 


