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MOTIE vreemd aan de orde van de dag. 

Onderwerp: Blijverslening 

De Gemeenteraad van Hellendoorn in vergadering bijeen op 14-06-2016, 

Constaterende dat: 

« De gemiddelde leeftijd van de inwoners van Hellendoorn stijgende is. 
» Het "Aanjaagteam langer zelfstandig wonen" recent een interessant rapport heeft 

uitgebracht. 
» Hierin gemeenten o.a. wordt geadviseerd om meer faciliteiten te ontwikkelen 

waardoor ouderen langer zelfstandig kunnen blijven wonen. 
» In de commissie vergadering SLZ op 1 december 2015 ook al gevraagd is naar een 

onderzoek. 

Overwegende dat: 

» Inwoners niet alleen door bezuinigingen gedwongen worden om langer thuis te 
blijven wonen, maar ook zelf steeds vaker de wens hebben om langer thuis te 
kunnen blijven wonen. 

» Dit vaak woningaanpassingen vergt die over het algemeen kostbaar zijn. 
« Inwoners op bepaalde leeftijd veelal geen lening van een bank kunnen krijgen, 

omdat hun inkomen beperkt is, ondanks het feit dat hun woning vaak (bijna) vrij van 
hypotheek is, en ondanks een lage rentestand. 

« Inwoners met behulp van een zogenoemde blijverslening hun huis zelf levensloop 
bestendig kunnen maken. 

« De verwachting is dat het verstrekken van een blijverslening tot verlaging van 
gemeentelijke kosten in het kader de WMO zal leiden. 

» Dat een blijverslening een prima aanvulling kan zijn op een aan te vragen 
provinciale duurzaamheidlening. 

» Dat het aanbieden van de blijverslening wel een gemeentelijke financiële buffer 
vraagt, maar per saldo kosten neutraal kan worden uitgevoerd. 

Verzoekt het College; 

Kennis te nemen van het bovengenoemde rapport 
Te onderzoeken of een blijverslening een uitkomst kan bieden bij het 
ondersteunen van inwoners om hun woning zelf levensloop bestendig te maken. 



» Te onderzoeken of de middelen voor de benodigde buffer gevonden kunnen 
worden in de algemene reserves of eventueel door een deel van de aandelen 
Enexis te verkopen. 

En gaat over tot de orde van de dag. 
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