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Kernboodschap In de woonvisie Haarlem 2017-2020 is de Blijversiening als een te onderzoeken 

instrument aangekondigd (2017/241243). Deze nota is hiervan de uitwerking.
De Blijversiening is een aanvulling op de bestaande Wmo-voorzieningen. Met de 
Blijversiening kunnen gemeenten de financiering van woningaanpassingen voor 
oudere inwoners of bewoners met een zorgvraag mogelijk en aantrekkelijk maken. 
Hiervoor kan tegen gunstige rente en -voorwaarden een lening bij het Stimulerings
fonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) worden afgesloten.
De gemeenteraad heeft de bevoegdheid, conform de Gemeentewet, om 
verordeningen vast te stellen.

Behandelvoorstel voor 
commissie

De commissie Ontwikkeling wordt verzocht advies te geven aan de raad over het 
voorstel van het college in paragraaf 2 en over de wijze van agendering van het 
raadsstuk in de raadsvergadering.

Relevante eerdere 
besluiten

Woonvisie Haarlem 2017-202 “Doorbouwen aan een tflhuis” 12017/47534) zoals 
vastgesteld in de raad van 16 maart 2017
Plan van aanpak Lanser Zelfstandis Wonen 12015/432194'). zoals besoroken in de 
commissie samenleving van 28 januari 2016,

Besluit College 
d.d. 5 september 2017

1. Het college stelt het voorstel aan de raad vast.
2. Het college besluit de uitvoering van de verordening Blijversiening te 
mandateren aan het afdelingshoofd van WWGZ en deze te machtigen voor het 
tekenen van een Blijversiening.

de secretaris, de burgemeester,



Besluit Raad De raad der gemeente Haarlem,
d.d. .tS flKT 2017
(wordt ingevuld door de 
griffie)

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, 
Besluit:

1. De verordening Blijverslening gemeente Haarlem vast te stellen, 
waardoor:
- eigenaar-bewoners en huurders van private huurwoningen hun woning 
preventief kunnen aanpassen, waardoor ze langer zelfstandig kunnen 
blijven wonen;
- de woningvoorraad met levensloopbestendige woningen toeneemt;
- eigenaar-bewoners, huurders van private huurwoningen of gezinsleden 
met een zorgvraag ondersteund worden.
2. Het revolverend fonds ‘Blijverslening’ in te stellen voor € 400.000 

vanuit de beschikbare middelen van de gemeenterekening bij het SVn..

Hp oriffipr Hp vnnryit+pr

De woonvisie Haarlem 2017-2020 “Doorbouwen aan een (t)huis” is de Blijverslening als een 
te onderzoeken instrument aangekondigd (2017/241243). De verordening Blijverslening, 
gemeente Haarlem (bij lage A) is hiervan de uitwerking.
Het aantal ouderen zal de komende jaren sterk groeien. Ouderen willen vaak het liefst oud 
worden in de eigen woning en ook in de eigen buurt. Hier kennen ze de bewoners en hebben 
veelal een sociaal netwerk opgebouwd. De Blijverslening is een van de instrumenten om het 
langer zelfstandig wonen mogelijk te maken en is een aanvulling op de Wmo-voorziening. 
Met de Blijverslening worden senioren in staat gesteld, voor zij beperkingen gaan ervaren in 
hun woning, hun woning aan te passen en levensloopbestendig te maken. Daarnaast kan de 
lening ingezet worden voor bewoners met een zorgvraag. Met de Blijverslening kan de 
bewoner bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) tegen 
gunstige rente en voorwaarden een lening afsluiten voor het doen van aanpassingen in de 
eigen woning of private huurwoning.

2. Voorstel aan de raad
Het college stelt de raad voor:
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1. De verordening Blijverslening gemeente Haarlem vast te stellen, waardoor: 
eigenaar-bewoners en huurders van private huurwoningen hun woning 
preventief kunnen aanpassen, waardoor ze langer zelfstandig kunnen blijven 
wonen;

- de woningvoorraad met levensloopbestendige woningen toeneemt;
eigenaar-bewoners, huurders van private huurwoningen of gezinsleden met 
een zorgvraag daarvan ondersteund worden.

2 Het revolverend fonds ‘Blijverslening’ in te stellen voor € 400.000 vanuit de 
beschikbare middelen van de gemeenterekening bij het SVn.

3. Beoogd resultaat
Met het vaststellen van de verordening Blijverslening:
• kunnen meer bewoners langer zelfstandig thuis wonen;
• kunnen meer woningen in Haarlem levensloopbestendig gemaakt worden;
• kunnen meer bewoners met een zorgvraag in een aangepaste woning wonen.

4. Argumenten
1. De Blijverslening past in het bestaand beleid
De Blijverslening sluit aan op de programmabegroting 4.1.2: Duurzame stedelijke 
ontwikkeling, meer en beter aanbod van woningen. Het instrument is een uitwerking van de 
woonvisie 2017-2020 (2017/241243). De Blijverslening is een onderdeel van de 
uitvoeringsagenda Langer Zelfstandig Wonen. De lening zorgt voor ondersteunen van het 
langer zelfstandig wonen van ouderen en kwetsbare inwoners van Haarlem. Ouderen en 
bewoners met een fysieke beperking worden door deze lening gestimuleerd tot een tijdige en 
functionele woningaanpassing waardoor de zelfredzaamheid wordt vergroot.
De Blijverslening sluit aan op ambities van het Regionaal Actieprogramma Wonen (RAP) 
Zuid-Kennemerland/ IJmond 2016-2020. In regionaal verband hebben de gemeenten 
Beverwijk en Haarlemmerliede al een Blijverslening.
De gemeente Zandvoort stelt gelijktijdig met Haarlem een verordening Blijverslening vast. In 
het najaar komt de gemeente Heemskerk met een Blijverslening.

2. De Blijverslening geeft keuzevrijheid voor het levensloopbestendig maken van de woning. 
Op grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) kan de gemeente besluiten tot 
het aanpassen van een woning, zodat de bewoner(s) langer in de eigen woning kunnen blijven 
wonen. De hoogte van de eigen bijdrage hangt af van de waarde van de aanpassingen en het 
inkomen. Soms wordt verhuizen als meest adequate voorziening voorgelegd, omdat de 
woning niet geschikt te maken is op langere termijn of de maximale te subsidiëren Wmo- 
bedrag van €10.000,- wordt overschreden.
Ten opzichte hiervan biedt de Blijverslening een aantal voordelen:
• De bewoner bepaalt zelf het moment, vorm en (kwaliteits)niveau van de aanpassingen, 

zonder tussenkomst en indicatie van de gemeente. Dit geeft meer vrijheid aan de 
bewoner. Hiermee wordt de woning preventief aangepast.

• De bewoner kan in de eigen aangepaste woning blijven wonen, dat past binnen de 
doelstelling van langer zelfstandig wonen.

• De kosten voor rente en aflossing kunnen lager liggen dan de eigen bijdrage op grond van 
de Wmo. Naast de inhoudelijke keuzevrijheid is er voor een aantal bewoners ook een 
financieel voordeel.

• De voorzieningen, die met de Blijverslening gefinancierd worden, worden eigendom van 
de bewoner.
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3. De voorwaarden van de Blijverslening zorgen voor een zo breed mogelijk gebruik. 
Voorgesteld wordt de volgende voorwaarden in de verordening op te nemen:
• De aanvrager is een eigenaar- bewoner of huurder van een private huurwoning. Huurders 

van sociale huurwoningen komen niet in aanmerking, vanwege de grote vraag naar 
sociale huurwoningen.

• De aanvrager is een twee jaar woonachtige verblijfsgerechtigde persoon in Haarlem. Bij 
acute zorgvraag wordt deze woonduur niet aangehouden.

• Het wordt mogelijk een lening consumptief als ook hypothecair aan te bieden. Er is geen 
verschil in aard van de maatregelen die via beide leningen gefinancierd kunnen worden. 
De aanvrager kan een consumptieve lening afsluiten voor bedragen van € 2.500 tot € 
10.000 en een hypothecaire lening voor een bedrag tussen € 2.500 en € 50.000. Een 
consumptieve lening is laagdrempeliger dan een hypothecaire lening, omdat men niet 
naar de notaris hoeft. Voor minder grote aanpassingen is een consumptieve lening 
interessanter voor de aanvrager. De doelgroep zal niet snel voor kleine bedragen een 
hypotheek afsluiten, omdat dit extra kosten met zich meebrengt (bv. notariskosten).

• Voor de hypothecaire lening wordt voorgesteld geen leeftijdsgrens te hanteren. Bewoners 
worden ouder en blijven langer vitaal. De consumptieve lening moet, conform de 
voorwaarden van de SVn, de aanvrager niet ouder zijn dan 75 jaar.

• Alleen bewoners van bestaande woningen komen voor een Blijverslening in aanmerking. 
Wanneer men verhuist naar een nieuwbouwwoning dient een huishouden zich af te 
vragen of de woning past bij de toekomstige persoonlijke omstandigheden. Bovendien 
worden nieuwbouwwoningen veelal levensloopbestendig gebouwd en kunnen wensen 
rondom bijvoorbeeld domotica meteen in de bouw meegenomen worden.

Financiën
De gemeente verleent revolverende fondsen/leningen via het SVn. Op de rekening-courant bij 
het SVn (gemeenterekening) staan middelen die op dit moment nog niet aan één van de 
gemeentelijke leningen gekoppeld zijn, het totaal van deze middelen is € 765.000. 
Voorgesteld wordt om een bedrag van € 400.000 van de gemeenterekening van de SVn over 
te hevelen naar de (rekening) Blijverslening bij de SVn.
De Blijverslening heeft, net als de andere leningen bij de SVn, een revolverend karakter. Na 
verloop van tijd komen de uitgeleende gelden, via rente en aflossing, weer beschikbaar om 
opnieuw uit te lenen.

Communicatie& Participatie
De Blijverslening is een nieuw instrument van de SVn. De SVn heeft aangegeven dat het 
bekend maken van de Blijverslening van belang is voor het succes van de regeling. 
Bekendheid moet gegeven worden aan de doelgroep en de mantelzorgers, maar ook onder 
ouderenbonden en -adviseurs, Wmo-adviseurs, sociale wijkteams en andere vertegenwoor
digende doelgroepen. De senioren en bewoners met een zorgvraag worden bereikt via de 
website van de gemeente Haarlem, door de informatiemarkt voor senioren in het voorjaar en 
de volgende woongids van de Wmo. Er wordt gekeken of er regionale publiciteit aan de 
regeling gegeven kan worden.
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5. Risico’s en kanttekeningen

1. De Blijverslening is niet beschikbaar voor huurders van sociale huurwoningen.
Vanwege de vraag voor een sociale huurwoning en lange wachtlijsten, is het beleidsstreven 
om doorstroming te stimuleren, zodat ouderen die in een te grote (sociale huurjwoning wonen 
verhuizen naar een kleinere meer passende woning, zodat de (sociale huurjwoningvoorraad 
zo efficiënt mogelijk gebruikt wordt. De corporaties richten zich op het passend wonen van 
senioren, waarbij doorstroming een aanvullend instrument is. De corporaties en de gemeente 
onderzoeken de mogelijkheden om het meer passend wonen voor ouderen uit te gaan breiden. 
Daarom is gekozen om het bevorderen van langer zelfstandig wonen met behulp van de 
Blijverslening in te zetten op koopwoningen en private huurwoningen en niet voor sociale 
huurwoningen.

2. Er wordt geen financiële reserve opgenomen voor oninbare vorderingen.
De SVn heeft een strenge inkomenstoets. Naast de inkomenstoets hanteert de SVn een grens 
voor het verstrekken van een lening waarbij het totaal aan hypotheken en de Blijverslening 
tezamen niet meer dan 80% van de WOZ-waarde mag zijn. Daarbij heeft de doelgroep over 
het algemeen al vele jaren dezelfde inkomsten en lasten. De kans op een oninbare vordering 
wordt nihil geacht door SVn. Daarom wordt hiervoor geen bedrag gereserveerd.
Bovendien worden de rente-inkomsten van de SVn weer ingezet om uit te lenen. Tot nu toe 
zijn de rente-inkomsten op de niet uitgeleende gelden voldoende om de beheer- en 
transactiekosten van de SVn te dekken.

3. Blijverslening is een nieuw instrument van de SVn.
Landelijk is er nog niet veel ervaring opgedaan met de Blijverslening. De gemeenten Delft, 
Hoorn, Zeist en Nieuwegein zijn recent gestart. Totaal hebben 49 gemeenten een Blijvers
lening beschikbaar tegenover 217 gemeenten met een starterslening. Het is onduidelijk hoe 
goed de Blijverslening gaat lopen en of het beschikbare bedrag voor leningen voldoende zal 
zijn. Er zal na een jaar geëvalueerd worden op zowel de aanvragen als de procedure.

6. Uitvoering
De verordening Blijverslening, gemeente Haarlem zal per 1 november 2017 in werking 
treden. De verordening Blijverslening, gemeente Haarlem zal kenbaar gemaakt worden in het 
digitale gemeenteblad en gepubliceerd worden op de Centrale Voorziening Decentrale 
Regelgeving (CVDR) en op de gemeentelijke website.
De Blijverslening wordt opgenomen in het mandaatbesluit.

7. Bijlagen
Bijlage A: Verordening Blijverslening, gemeente Haarlem.
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