
 

Raadsvoorstel blijverslening en aanpassen verordening starterslening (352475).docx Pagina 1 van 8 
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Raadsvergadering d.d. 9 februari 2017 Agendanummer:   

Collegevergadering d.d. 10 januari 2017   

Portefeuillehouder: J.C.M. Wierikx Registratienummer: 352475 

    

 

Voorstel 

Invoering Blijverslening en aanpassen Verordening Starterslening 

 

 

Samenvatting 

Blijverslening 

Voorgesteld wordt om de Verordening inzake de Blijverslening vast te stellen, waarmee 

genoemde lening wordt ingevoerd. Voorgesteld wordt om de Verordening in te laten gaan per 

1 maart 2017. 

Met de Blijverslening zijn particuliere woningeigenaren in staat aanpassingen aan de woning 

te financieren en hun woning “toekomstbestendig” te maken. De Blijverslening maakt het voor 

particuliere woningeigenaren mogelijk om financiële middelen te lenen om hun woning aan te 

passen. Hierbij kan worden gedacht aan het plaatsen van een slaap- of badkamer op de 

begane grond of het verwijderen van drempels.  

 

Starterslening 

De gemeenteraad wordt voorgesteld in te stemmen met de “Verordening Starterslening 

gemeente Halderberge wijziging februari 2017”.  Op 1 januari 2013 zijn de fiscale regels voor 

de hypotheekrenteaftrek gewijzigd, voor de Starterslening is tot 31 december 2016 een 

uitzondering gemaakt. Om de Starterslening met hypotheekrenteaftrek te behouden is het 

product Starterslening door SVn gewijzigd en is aanpassing van de Verordening noodzakelijk. 

 

 

 

Inleiding 

Blijverslening 

Op 26 mei 2016 heeft de raad besloten naast het verstrekken van Starters- en 

Duurzaamheidsleningen, een verkenning te willen doen naar de zgn. “Blijverslening”. De 

mogelijkheden voor de Blijverslening zijn meegenomen in de Woonvisie 2016, waarin een 

overkoepelende afweging is gemaakt naar alle mogelijke stimuleringsmaatregelen met 

betrekking tot het langer zelfstandig thuis wonen van senioren. Hiervoor is de Verordening 
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Blijverslening gemeente Halderberge opgesteld en wordt hierbij ter besluitvorming aan u 

voorgelegd. De raad is bevoegd tot vaststelling van de Verordening. 

 

De Blijverslening maakt het voor particuliere woningeigenaren mogelijk om financiële 

middelen te lenen om hun woning levensloopbestendig te maken. Hierbij kan worden 

gedacht aan het plaatsen van een slaap- of badkamer op de begane grond of het 

verwijderen van drempels. Met de Blijverslening zijn particuliere woningeigenaren in staat 

aanpassingen aan de woning te financieren en hun woning “toekomst bestendig” te maken. 

 

De gemeente Halderberge heeft sinds 1 januari 2015 de verantwoordelijkheid voor het 

ondersteunen en huisvesten van een deel van de inwoners die langdurig zorg nodig hebben. 

Dit is een uitdaging, niet alleen voor nu maar ook voor in de toekomst.  Deze uitdaging wordt 

versterkt door het feit dat ruim 16% (2,6 miljoen) van de Nederlandse bevolking de leeftijd 

van 65 jaar of ouder heeft. De verwachting is dat het aantal senioren de komende 15 jaar zal 

verdubbelen. Aangezien een groot deel van de ouderen (86%) aangeeft niet te willen 

verhuizen, zullen zij langer zelfstandig thuis willen blijven wonen. Om ervoor te zorgen dat dit 

wordt bewerkstelligd, kunnen woningen worden aangepast tot een ‘levensloopbestendige’ 

woning. 

 

Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) heeft de 

Blijverslening, op verzoek van het ‘Aanjaagteam Langer Zelfstandig Wonen’1, in het leven 

geroepen. Met de Blijverslening kunnen ouderen hun woning levensloopbestendig maken. 

De gemeente kan senioren faciliteren zo lang mogelijk zelfstandig thuis te blijven wonen. 

 

Starterslening 

Op 26 mei 2016  heeft uw gemeenteraad de “Verordening Starterslening gemeente 

Halderberge” vastgesteld waarbij de voorwaarden voor de Starterslening aangepast zijn. 

Zoals in dit voorstel was opgenomen is de Starterslening vanaf 1 januari 2017 gewijzigd door 

aangepaste fiscale regels. Om de Starterslening op de juiste wijze te blijven uitvoeren is een 

administratieve wijziging van de Verordening noodzakelijk. Deze wijziging ligt in onderhavig 

voorstel voor. 

 

Effecten 

Blijverslening 

Met de Blijverslening heeft de gemeente een instrument in handen om burgers te faciliteren 

bij het levensloopbestending maken van hun woning. Met de Blijverslening kost het 

particuliere woningeigenaren en de gemeente relatief weinig om op een simpele manier een 

levensloopbestendige woning te creëren of noodzakelijke woningaanpassingen te doen. 

Immers, er is een toenemende vraag naar moderne vormen van seniorenhuisvesting waarbij 

de thema’s wonen, zorg en welzijn een rol spelen. De gemeente heeft, net als bij de Starters- 

en Duurzaamheidslening, een revolverend fonds bij het SVn voor de Blijverslening. 

 

Starterslening 

Uitvoering Starterslening continueren. 
 

 

                                                
1
 Het Aanjaagteam Langer Zelfstandig Wonen is in het leven geroepen door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties. 
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Overwegingen 

Blijverslening 

 De Blijverslening sluit aan bij Woonvisie 2016-2020 

Heel recent is de Woonvisie 2016-2020 van de gemeente Halderberge vastgesteld. In 

deze Woonvisie wordt verwezen naar de Blijverslening en aangegeven dat er in het 

eerste kwartaal van 2017 een voorstel wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. De 

blijverslening past binnen de doelen en ambities die zijn vastgesteld in de woonvisie. 

 

 Bewustwording van de (toekomstige) woonbehoefte  

In de Woonvisie 2016-2020 wordt specifiek ingegaan op het langer zelfstandig wonen 

van senioren. Senioren realiseren zich steeds vaker dat zij zelf verantwoordelijk zijn 

voor het langer zelfstandig wonen in eigen woning. Dit geldt echter niet voor de 

gehele doelgroep. In Halderberge staan 13.182 (peildatum 1 januari 2016) woningen, 

waarvan 65% in bezit is van particuliere woningeigenaren. Gezien de voorspelde 

vergrijzing speelt de gemeente een rol in het toekomstbestendig maken van 

woningen. Deze rol kan de gemeente invullen middels het stimuleren van initiatieven 

en de bewustwording bij inwoners van woonmogelijkheden. Het aanbieden van de 

Blijverslening past hier goed in. 

 

 Mogelijk minder beroep op het WMO-budget 

Enerzijds kan de gemeente Halderberge particuliere woningeigenaren stimuleren 

voortijdig na te denken over ‘later’ en hun huidige woonsituatie. Anderzijds mag de 

gemeente hiermee verwachten dat, naarmate meer particuliere woningeigenaren hun 

woning ‘preventief’ aanpassen, in de toekomst minder beroep zal worden gedaan op 

een passende maatwerkvoorziening in het kader van de Wet maatschappelijke 

ondersteuning (Wmo). 

 

Samengevat kent de Blijverslening de volgende voordelen: 

 Met de Blijverslening wordt het voor de gemeente mogelijk particuliere 

woningeigenaren te enthousiasmeren tot het toekomstbestendig maken van 

hun woning. Hiermee wordt eveneens het langer zelfstandig thuis wonen 

gestimuleerd; 

 Particuliere woningeigenaren krijgen de mogelijkheid hun woning 

toekomstbestendig te maken, wat een beter woon- en leefklimaat 

bewerkstelligt; 

 De investeringen die worden gedaan in toekomstbestendige voorzieningen 

betekenen eveneens een impuls voor de lokale economie; 

 Door het aanbieden van de Blijverslening hoeven particuliere 

woningeigenaren minder snel beroep te doen op het WMO-budget van de 

gemeente Halderberge waardoor deze minder snel raakt uitgeput. 

 

 Voorwaarden Verordening Blijverslening 

Voorgesteld wordt in te stemmen met onderstaande voorwaarden die zijn verwerkt in 

de bijgevoegde Verordening Blijverslening gemeente Halderberge: 

 

Voorwaarden Verordening Blijverslening (hypothecaire lening) 

1 De aanvrager van een Blijverslening moet tot één van de volgende doelgroepen 
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behoren: 

- Eigenaren-bewoners en hun gezinsleden met een acute zorgvraag die 

aanpassing van de woning vereist; 

- Eigenaren-bewoners de hun woning levensloopbestendig willen maken. De 

aanvrager is minimaal 55 jaar oud op het moment van het indienen van de 

aanvraag. In geval sprake is van twee aanvragers geldt hiervoor genoemde 

leeftijdsgrens voor een van de aanvragers. 

2 De hoogte van de Blijverslening is minimaal €2.500,- en maximaal €17.500,-. De 

lening met een bedrag tot en met €10.000 kent een looptijd van 10 jaar. Boven 

€10.000 bedraagt de looptijd 20 jaar. 

3 De rente wordt vastgesteld op het moment van aanvragen van de Blijverslening bij 

het SVn en is gebaseerd op een door SVn vastgestelde rente van 10 jaar bij een 

hoofdsom tot en met €10.000 en een rente voor 20 jaar bij hogere bedragen. 

Gedurende de gehele looptijd van de Blijverslening is de rente vast. 

4 De afsluitkosten komen voor rekening van de aanvrager en bedragen 2%. Het SVn 

brengt deze kosten in rekening. 

5 De Verordening is uitsluitend van toepassing op leningaanvragen die hypothecair 

worden verstrekt onder de voorwaarde dat de financiering van de woningaanpassing 

tezamen met eventuele hypotheek (hypothecaire inschrijving) niet meer bedraagt 

dan maximaal 80% van de WOZ-waarde van de woning. 

6 Tot de te financieren maatregelen worden gerekend: 

- Bouwkundige en domotica aanpassingen zoals genoemd in bijlage 1 van de 

Verordening; 

7 Een Blijverslening kan alleen worden toegekend indien uit de aanvraag blijkt dat met 

het treffen van de maatregelen aantoonbaar wordt bijgedragen aan een of meer van 

de volgende beleidsdoelen: 

A. Mensen langer zelfstandig (thuis) te laten wonen; 

B. Bijdragen aan de toename van de woningvoorraad levensloopbestendige 

woningen in de gemeente Halderberge. 

 

 
 

 Motie gemeenteraad invulling zomernota 2018 

De gemeenteraad heeft in het kader van een positief saldo van de 

programmabegroting 2017 en een ruim voldoende weerstandsvermogen in een motie 

is het college verzocht: 

1. Te organiseren en te faciliteren hoe de Zomernota 2018 in gezamenlijkheid 

met de gemeenteraad kan worden opgesteld.  

2. Met de aanpak te starten vanaf de tweede week van januari 2017. 

Dit voorstel wordt vooruitlopend op de uitvoering van deze motie voor de 

gemeenteraad geagendeerd. Dit houdt in dat dit besluit meegenomen wordt bij de 

integrale advies naar aanleiding van de motie en er minder ruimte is voor andere 

mogelijkheden. 

 

Starterslening 

 Wijziging Starterslening 
Op 1 januari 2013 zijn de fiscale regels voor de hypotheekrenteaftrek gewijzigd. Een 
hypotheek moet sindsdien tenminste annuïtair worden afgelost om voor 
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hypotheekrenteaftrek in aanmerking te komen. Voor de Starterslening is tot 31 
december 2016 een uitzondering gemaakt. Om de Starterslening met 
hypotheekrenteaftrek te behouden is het product Starterslening gewijzigd.  

 
De gewijzigde Starterslening blijft op veel punten hetzelfde; De maximale 
Starterslening blijft 20 procent van de waarde van de woning, de gemeentelijke 
voorwaarden blijven gelijk en voor starters blijft de lening de eerste drie jaar 
maandlastenvrij. Om dit mogelijk te maken, is de Combinatielening aan het ‘pakket’ 
toegevoegd. Uit deze box 3-lening wordt de verplichte aflossing van de Starterslening 
‘betaald’. De Combinatielening komt niet in aanmerking voor hypotheekrenteaftrek. 
Ten opzichte van de huidige Starterslening kan dit voor de starter een beperkt 
financieel nadeel betekenen. 

 

Risico's 
1.1 De Blijverslening is nieuw voor de gemeente Halderberge 

Het is nog onbekend of en hoeveel inwoners gebruik gaan maken van de Blijverslening. Om 

het gebruik van de Blijverslening te stimuleren, dient de gemeente te zorgen dat de lening 

meer bekendheid geniet. Dit kan worden bewerkstelligd door regelmatig (digitaal) over de 

Blijverslening te publiceren en communiceren. Daarnaast is het goed partners op woon- en 

zorggebied in de gemeente Halderberge te informeren over de Blijverslening. Verder kan 

met deze partners worden bekeken hoe de Blijverslening met bestaande activiteiten kan 

worden verbonden. 

 

1.2 De Blijverslening is ook nieuw voor het SVn 

Ook voor het SVn is de Blijverslening een nieuw product, dat volop in ontwikkeling is. 

Landelijk gezien zijn er nog niet veel ervaringen opgedaan met de Blijverslening. De 

gemeente Renkum is de eerste gemeente in Nederland geweest die de Blijverslening op 1 

maart 2016 introduceerde. Inmiddels zijn meerdere gemeenten gevolgd waaronder 

Oldebroek, Hoogeveen, Moerdijk en Oss. 

 

1.3. Financiële risico’s Blijverslening 

Door het aanbieden van de Blijverslening bestaan voor de gemeente betalingsrisico’s. Indien 

een particuliere woningeigenaar een aanvraag voor een Blijverslening doet, voert SVn een 

volledige financiële toets uit. Op deze wijze worden krediet- en betaalrisico’s beperkt voor de 

gemeente.  

 

1.4  Financiële risico’s Starterslening 
De Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW), de organisatie die NHG (Nationale 

Hypotheek Garantie) verleent, waarborgt de gewijzigde Starterslening. Voor de 

Combinatielening geldt dat niet. In het geval van verliesdeclaraties bij het WEW, neemt SVn 

de resterende Combinatielening voor haar rekening. Daardoor verandert het risico ten 

opzichte van de ‘oude’ Starterslening niet, voor zowel starters als gemeenten. 

 
Middelen 
Met inachtneming van de aangenomen motie over de Zomernota 2018 wordt voor 2017 en 

verder voorgesteld jaarlijks € 100.000 beschikbaar te stellen voor de toekenning van 

Blijversleningen. Voor de uitvoering van de Blijverslening wordt, na besluitvorming in de 

gemeenteraad, €100.000 op de nieuwe rekeningcourant van het SVn gestort. De gemeente 

heeft, net als bij de Starters- en Duurzaamheidslening, een revolverend fonds bij het SVn. 

Het idee van een dergelijk fonds is dat de gemeente tijdelijk financiële middelen beschikbaar 
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stelt. De uitgezette financiële middelen moeten weer worden terugbetaald, met rente. Het is 

de bedoeling dat de middelen die in het revolverend fonds terugvloeien, opnieuw worden 

ingezet. Uiteraard op langere termijn. In het meest ideale geval worden de kosten van een 

revolverend fonds en het risico gedekt door de rente die de aanvragers van de Blijverslening 

betalen over het geleende bedrag. 

 

Gevolgen begroting 

In de begroting van 2017 is geen rekening gehouden met de Blijversleningen en een extra 

storting van € 100.000. Vanuit begrotingsoogpunt wordt het in de begroting gehanteerde 

vaste rentepercentage (1%) toegerekend aan de geïnvesteerde middelen. De rentelasten 

worden verantwoord op het programma Ruimte en Economie. De rentebaten worden 

eveneens verantwoord in de exploitatie en meegenomen in het jaarlijkse renteresultaat. Dit 

renteresultaat wordt vereffend met de egalisatiereserve rente waardoor het per saldo voor 

het resultaat van de exploitatie geen gevolgen heeft. 

 

Ontschotting 

Recent is voorgesteld het financiële schot tussen de Starters- en Duurzaamheidslening op te 

heffen en het college te mandateren binnen het vastgestelde budget, de beschikbare 

middelen flexibel te kunnen inzetten. Het voorstel is om hier met de Blijverslening bij aan te 

sluiten. Op deze manier is er, na toekenning van de gevraagde € 100.000, voor het jaar 2017 

€ 450.000 beschikbaar om flexibel te verdelen voor de uitvoering van de Starters-, 

Duurzaamheids-, en Blijverslening. Door het financiële schot tussen de drie leningsvormen 

op te heffen en het college genoemd mandaat te verlenen, wordt toegezien op de meest 

effectieve en efficiënte inzet van de financiële middelen. Bovendien wordt hiermee 

ingespeeld op de maatschappelijke vraagstukken die samenhangen met de vraag naar de 

Starters-, Duurzaamheids-, en Blijverslening. Jaarlijks wordt de gemeenteraad in december 

geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de drie leningen of zoveel eerder 

als blijkt dat de rekening courant de rekeningen uitgeput raakt. 

 

Starterslening 
Het voorstel betreft enkel een aanpassing van de Verordening zonder beleidsmatige 
aanpassingen en heeft geen financiële gevolgen. 
 

Administratieve druk 

Blijverslening 

De uitvoering van de Blijverslening geeft een administratieve druk op verschillende vlakken 

zoals informatieverstrekking aan potentiele aanvragers, de toekenning van leningen, 

communicatie, monitoring en evaluatie van de financiële administratie omtrent de aanvrager. 

De uitvoering van de Blijversleningen worden in samenhang met de uitvoering van de 

overige SVn leningen bezien. 

 

Starterslening 

Ten opzichte van de uitvoering van de huidige Starterslening is er geen extra administratieve 

druk. 
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Uitvoering / verdere procedure 

Voorgesteld voor de Verordening Blijverslening gemeente Halderberge in te laten gaan per 1 

maart 2017. In de tussentijd wordt de Verordening gepubliceerd in de gemeenteblad en start 

de communicatie in het kader van de introductie van de Blijverslening.. 

 

De Verordening Starterslening gemeente Halderberge wijziging februari 2017 wordt 
gepubliceerd in het gemeenteblad. 
 

Jaarlijks wordt de stand van zaken van de Svn leningen geëvalueerd en wordt u hiervan op 

de hoogte gesteld 

 

Overleg gevoerd met – en burgerparticipatie 

Voor de totstandkoming van dit voorstel is overleg gevoerd met het SVn en diverse externe 

partijen zoals seniorenraad, wmo raad, gehandicaptenplatform en mantelzorgondersteuners. 

Zij hebben aangegeven dat zij verwachten dat er vraag zal zijn naar de Blijverslening. 

 

Communicatie 

Blijverslening 

Nadat het besluit is genomen, wordt de Verordening Blijverslening gemeente Halderberge 

gepubliceerd en verder ingestoken op de communicatie in het kader van de introductie van 

de Blijverslening met onder meer particuliere woningeigenaren in de gemeente. Dit vindt 

plaats door publicatie in de Halderbergse Bode, aan het omgevingsloket en via de website 

en social media. Daarnaast wordt informatie over de Blijverslening verstrekt door het 

omgevingsloket en de wijkteams. 

 

Starterslening 
De aangepaste Starterslening wordt reeds gecommuniceerd op de Halderbergse website, 
ook zijn makelaars en hypotheekverstrekkers in Halderberge hierover reeds geïnformeerd. 
 

Voorstel 

Wij stellen u voor: 

1. de Blijverslening met hypothecaire zekerheid in te voeren de gemeente Halderberge; 

2. de “Verordening Blijverslening gemeente Halderberge” vast te stellen; 

3. voor het verstrekken van leningen jaarlijks €100.000 beschikbaar te stellen en de 

gevolgen hiervan mee te nemen in de voorjaarsnota 2017 en de meerjarenbegroting 

2018; 

4. de “Verordening Starterlening gemeente Halderberge” in te trekken; 
5. in te stemmen met de “Verordening Starterslening gemeente Halderberge wijziging 

februari 2017”; 
6. in te stemmen met de voorgestelde flexibele verdeling van het budget voor de 

Starters-, Duurzaamheids-, en Blijverslening voor het jaar 2017 en verder; 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Halderberge. 

 
  

Bijlage: Verordening Blijverslening gemeente Halderberge 

Verordening Starterslening gemeente Halderberge wijziging februari 

2017 
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RAADSBESLUIT 
 
De raad van de gemeente Halderberge; 
 
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 10 januari 2017.;  
 
 

B E S L U I T : 
 

 

1. de Blijverslening met hypothecaire zekerheid in te voeren de gemeente 

Halderberge; 

2. de “Verordening Blijverslening gemeente Halderberge” vast te stellen; 

3. voor het verstrekken van leningen jaarlijks €100.000 beschikbaar te stellen 

en de gevolgen hiervan mee te nemen in de voorjaarsnota 2017 en de 

meerjarenbegroting 2018; 

4. de “Verordening Starterlening gemeente Halderberge” in te trekken; 
5. in te stemmen met de “Verordening Starterslening gemeente Halderberge 

wijziging februari 2017”; 

6. in te stemmen met de voorgestelde flexibele verdeling van het budget voor 

de Starters-, Duurzaamheids-, en Blijverslening voor het jaar 2017 en verder; 

 

 
Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad 
van de gemeente Halderberge d.d. 9 februari 2017,  
 
de griffier, de voorzitter, 
 
 
 
 
drs. A. Koenen drs. J. Vonk – Vedder 
 


