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Betreft: ongevraagd advies inzake “Blijverslening”. 

Geacht College, 

 

Het langer wonen in de eigen omgeving en woning heeft diverse gevolgen voor onze senioren. Het 

platform volgt daarom alle mogelijke effecten en ontwikkelingen rondom die situatie. 

In het verlengde van het vorig jaar door Uw College bijeengeroepen overleg met de lokale banken 

inzake onder meer de leningsmogelijkheden bij noodzakelijke woning aanpassingen hebben wij ons 

verdiept in de activiteiten van de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse 

Gemeenten ( SVn).  Dit mede naar aanleiding van de beantwoording van de vragen van de SGP door 

uw College op dit onderwerp. 

Overigens was de oorsprong en de huidige activiteiten van het fonds, maar vooral het belang dat 

onze gemeente in dit fonds, ons niet bekend. 

Alhoewel het idee het fonds te gebruiken voor een blijverslening, komen wij toch tot een negatief 

advies om de blijverslening nu in te voeren. 

Ten eerste gezien  het relatief geringe aantal aanvragen tot nu toe bij de deelnemende gemeenten. 

Maar zeker ook tegen de achtergrond van het feit dat op dit moment  nog pas 39 gemeenten deze 

leningsvorm hebben geïntroduceerd.  De ervaring leert dat het aantal aanvragen binnen deze 

gemeenten  minimaal is.  

 Ten tweede omdat het huidig (zie vorig jaar) aantal aanvragen kennelijk op basis van de vigerend 

WMO- regels prima konden worden afgehandeld. Een en ander nog los van de huidige lage rente 

standen. 

Als belangrijke bijkomstigheid menen wij dat het belang van onze gemeente in dit fonds wel eens bij 

de energietransitie (gas) zeer groot , c.q. nodig zal zijn. Deskundigen wijzen er op dat er in de naaste 

toekomst bijna niet aan te ontkomen valt. 

Deze transitie zou zelfs al op een termijn van 5 a 10 jaar te verwachten zijn. 

Daarom zal dit onderwerp na de verkiezingen van komend jaar nog eens aan de orde moeten komen 

is onze wens. 

Namens het Seniorenplatform, 

Mathieu Baltissen, 

voorzitter.   


