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Motie Blijverslening 

De gemeenteraad van Hellendoorn bijeen op 
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\ Vcťír.: 

» De meeste ouderen zolang mogelijk zelfstandig willen blijven wonen in eigen huis, 
buurt en dorp 

» Deze wens aan sluit bij het gemeentelijk WMO beleid en Lang zult u Wonen 
» Veel woningen in onze gemeente nog niet levensloopbestendig zijn 
» Woningen nog aangepast moeten worden met, bijvoorbeeld, een aanbouw, die als 

slaapkamer kan worden ingericht, een traplift of een aangepaste badkamer 
* Dergelijke aanpassingen geld kosten en veel ouderen dat geld niet hebben. 
» Ze vanaf een bepaalde leeftijd geen (hypothecaire) lening meer kunnen krijgen van 

banken 

Constaterende dat: 

» De gemeente hulp kan bieden via de zogeheten Blijverslening 
9 De ouderenbonden recent (opnieuw) hebben aangedrongen op het invoeren van de 

Blijverslening 
« De Blijverslening mensen kan helpen die zelf de mogelijkheden niet hebben 
» De Blijverslening bedoeld is om burgers te faciliteren en zelf de regie te geven zo lang 

mogelijk zelfstandig te blijven wonen 
» De Blijverslening kan bijdragen aan preventie omdat een aangepast huis valpartijen 

en ongelukken kan voorkomen en voordat mensen beperkingen het huis aangepast 
kan worden 

» Er verschillende mogelijkheden zijn waarvoor en voor welk bedrag de gemeente de 
Blijverslening beschikbaar kan stellen. 

« De kosten en risico's voor de gemeente zeer beperkt zijn, het is een lening 
» Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting de gemeente kan helpen de regeling uit te 

voeren 

Roept het college op: 

» De mogelijkheden voor het invoeren van de Blijverslening te onderzoeken. 
« Deze te bespreken met de ouderenbonden en WMO-raad 
« Voor te leggen aan de gemeenteraad 

Namens BurgerBelang, Gemeente Belangen, HOP, 

Thea ten Have Johan Stuut 




