
 

 

  

 

Toelichting op amendement blijverslening 21 februari 2017 

 

1. Met een blijverslening kan een woning levensloopbestendig gemaakt 

worden waardoor Westlandse inwoners langer van hun eigen woning 

kunnen blijven genieten. Gedacht kan daarbij worden aan het plaatsen 

van een slaapkamer en badkamer op de begane grond of het verwijderen 

van drempels. Ook het geschikt maken van woningen voor specifieke zorg 

met veel technische snufjes zou mogelijk moeten zijn. Ook wordt mogelijk 

dat woningen klaargemaakt worden voor de toekomst; 

 

De gemeente Westland kan zelf de voorwaarden bepalen wanneer een 

blijverslening verleend wordt; 

 

Bij de blijverslening speelt de SVn een centrale rol. De SVn regelt de 

hypotheekakte en het geleende bedrag wordt uitgekeerd onder inhouding 

van de afsluitkosten; 

 

2. Steun ouderen die langer thuis willen wonen. Maak goed werk van de 

blijverslening. In het voorliggende voorstel van de verordening kunnen 

ouderen te weinig aanspraak maken op de lening en is deze te duur. Het 

langer thuis wonen promoten we. Het komt nu voor dat ouderen in een 

voor hen ongeschikte woning zitten, hetgeen valpartijen en andere 

ongelukken in de hand werkt. Die werken dan weer hogere zorgkosten, 

ziekenhuisopnames of opnames in verpleeghuizen in de hand. Wij missen 

in de verordening van Westland een algemeen voorkomende bepaling dat 

op de verordening van toepassing is de deelnemingsovereenkomst tussen 

de gemeente Westland en SVn. Waarom die bepaling ontbreekt is niet 

duidelijk. We missen ook een looptijd van tien jaar in plaats van 20 jaar. 

Westland is uniek op dat punt en blijkbaar is ook hier een Westlandse 

oplossing bedacht die slechter is dan elders. Andere gemeenten hebben 

ook een bijlage met middelenlijst woonaanpassingen, bestaande uit 

bouwkundige aanpassingen, domotica-aanpassingen. Ik voeg er één bij.  

 

Het krediet van € 112.000,-- vinden we zelf mysterieus en ook niet echt 

goed toegelicht. De vraag is wat de toegevoegde waarde van SVn is als 

alle kosten daarvan betaald moeten worden.  

 

Voorts is pagina 3 niet aangepast van het voorstel. De Belastingdienst 

gaat niet vóór bij een hypothecaire schuld. Dit is fout. 
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3. De nu voorliggende blijverslening vindt onze fractie eigenlijk te beperkt voor 

wat betreft de mogelijkheden en wij verwachten dat van de huidige regeling 

weinig gebruik gemaakt zal worden. Bijvoorbeeld bij een bedrag van 

€ 30.000,-- moet maandelijks tussen de € 150,-- en € 200,-- afgelost en rente 

betaald worden. De rente is overigens vrij fors. Dit is best wel bezwaarlijk als 

men bijvoorbeeld van een AOW-uitkering moet rondkomen. Dit belet dan weer 

het doen van investeringen ofwel maakt een beroep op de WMO noodzakelijk. 

De begrenzing met de WMO moet uiteraard wel duidelijk zijn en mensen die 

aanspraak kunnen maken op de WMO moeten dat in eerste instantie kunnen 

doen en als dat niet kan, om welke reden dan ook, dan zou de blijverslening 

pas in beeld dienen te komen.  

 

4. Het liefste zou onze fractie ook zien dat een deel van de aflossing pas behoeft 

te geschieden bij het einde van de looptijd. Dat betekent dat mensen op die 

wijze ook een levensloopplanning kunnen maken. Het leek wat ingewikkeld 

om dat ook in het amendement op te nemen en wij zouden gaarne zien dat 

dit expliciet onder de hardheidsclausule tot de mogelijkheden gemaakt wordt. 

SVn is akkoord met een dergelijke afwijking van de regels. Dit blijkt uit de 

voorwaarden die de SVn stelt. 

 

5. Door deze ruimere mogelijkheden van de regeling worden degenen die de 

blijverslening opnemen op minder kosten gejaagd –consumptief behoeven 

geen afsluitkosten betaald te worden- en wordt het allemaal veel eenvoudiger 

voor betrekkelijk kleine ingrepen en geldleningen.  

 

 

Namens de fractie van Westland Verstandig 

Peter Duijsens,  

Fractievoorzitter 


