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Geachte raadsleden, 
 
Aanleiding 
Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 8 november 2016 is een motie ingediend, waarbij het college 
de opdracht heeft gekregen om onderzoek te doen naar de volgende punten: 

- De financiële ruimte voor het beschikbaar stellen voor de Blijverslening in Albrandswaard.  
- De consequenties voor de gemeente op het gebied van kosten, risico’s en benodigde dekking 

voor invoering. 
- De voorwaarden waar de Blijverslening aan dient te voldoen.  

Door middel van dit schrijven reageren wij op de door u ingediende motie.  
 
Toelichting blijverslening 
Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) heeft de blijverslening ontwikkeld op verzoek van het 
landelijk aanjaagteam ‘Langer Zelfstandig Wonen’. De blijverslening heeft als doel senioren te stimuleren 
langer te blijven wonen in hun huidige woning. Dankzij de lening kunnen senioren hun woning 
levensloopbestending maken. Na deze aanpassing is het mogelijk ook met (enkele) fysieke beperkingen 
in de huidige woning te blijven wonen. De blijverslening is alleen beschikbaar voor eigenaar-bewoners.  
 
De gemeente kan zelf de voorwaarden voor het verstrekken van een blijverslening opstellen aan de hand 
van haar eigen beleidsdoelstellingen en dient de kosten vanuit bestaande middelen te dekken. De 
leningen zelf betreffen geen kostenpost. Het geld komt immers via aflossingen weer terug. De kosten 
voor de gemeente bestaan uit de rentelasten van de financiering (renteomslag 1,4%) en een  
beheersvergoeding van 0,5% van de restschuld aan het SVn. De renteopbrengst van de verstrekte 
leningen wordt van deze kosten afgetrokken. Daarnaast staat de gemeente garant voor niet 
terugbetaalde leningen (bijvoorbeeld door overlijden).  
 
Ook vraagt de blijverslening ambtelijke capaciteit. Het gaat hierbij onder andere om communicatie over 
de lening, beoordeling en gesprekken voeren met (potentiele) aanvragers.  
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Op dit moment hebben om en nabij 15 gemeentes in Nederland een blijverslening, waaronder de 
gemeente Ridderkerk die zeer recentelijk besloot om de blijverslening aan te gaan bieden.  
 
Behoefte aan en effectiviteit van de regeling 
De gemeente Albrandswaard heeft de ambitie om een goede woongemeente te zijn voor iedereen, ook 
voor senioren. We staan mensen bij die om welke reden dan ook geen passende woning hebben. Dit 
gaat om mensen die in een huurwoning wonen of mensen die in een koopwoning wonen. Soms zijn 
hulpmiddelen vanuit de WMO een oplossing. Dan gaat het over trapliften, aanpassingen aan deuren en 
badkamer, of soms zelfs een aanbouw aan het huis. Dit laatste komt meer voor wanneer ouders een 
zwaar gehandicapt kind groot brengen en de slaapkamers boven niet langer een oplossing zijn.  
 
Of er behoefte is aan een instrument als de blijverslening in aanvulling op ons huidige aanbod is 
momenteel niet duidelijk. We weten niet of er voor ouderen in koopwoningen een knelpunt is wat de aan 
de blijverslening verbonden inzet rechtvaardigt. Vanuit de WMO-consulenten komen deze signalen 
vooralsnog niet. Wanneer er nu een woonprobleem is bekijken we altijd of we hierin kunnen 
ondersteunen door maatwerk te bieden.  
  
Ook de effectiviteit van de blijverslening is nog niet duidelijk. Bij die gemeenten waar de blijverslening 
ingevoerd is lijkt vooralsnog weinig gebruik gemaakt te worden van de regeling. Bovendien is landelijk 
nog weinig ervaring met de gemeente als verstrekker van dergelijke leningen. Leningen waar de markt in 
vele gevallen ook voorziet. Zo moeten wij zelf ook nog evalueren hoe de vergelijkbare leenvorm als de 
starterslening in onze gemeente uitpakt.  
 
Conclusie 
Concluderend ziet het college vooralsnog onvoldoende reden om de blijverslening in Albrandswaard op 
te zetten. We volgen de behoefte van mensen die aangeven ondersteuning nodig te hebben en de 
voortgang van de blijverslening in andere gemeenten zoals Ridderkerk op de voet. Mocht in de toekomst 
blijken dat de blijverslening in een bijzondere behoefte voorziet kunnen wij alsnog overwegen om deze in 
te stellen.  
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 
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