Initiatiefvoorstel “Blijvers-lening-Tilburg” senioren

Constaterende dat
Er onder de senioren in onze gemeente behoefte bestaat om hun eigen woningen
levensloop bestendig te maken en dat zij niet altijd in staat zijn om in aanmerking te
komen voor een lening.
Overwegende dat
Wij als samenleving graag willen dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig blijven
wonen en wij daardoor moreel verantwoordelijk zijn om deze Tilburgers, BerkelEnschoters en Udenhoutenaren te helpen dat zij dit ook zo lang mogelijk volhouden.
Voorstel regeling “Blijvers-lening-Tilburg” voor senioren in te stellen
De regeling werkt als volgt: de gemeente opent een fonds bij het “Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten” en stelt zelf de voorwaarden
vast waaronder er een lening kan worden afgesloten. Doordat het huis als
onderpand dient loopt de gemeente geen financieel risico. Bij de start van het
fonds is een eenmalige inleg nodig, daarna is het een zogenaamde revolverend
fonds.
Er gaat geld uit en komt er weer in als de lening afbetaald wordt. Met behulp
van de Blijvers lening kunnen ouderen tegen gunstige voorwaarden diverse
levensloopbestendige aanpassingen in hun woning financieren. Denk
bijvoorbeeld aan een aanpassing van de badkamer, een bad- of slaapkamer op
de begane grond, het weghalen van drempels of het plaatsen van een extra
trapleuning.

Deze aanpassingen verhogen het leefgenot. En als op deze wijze ouderen
langer en veiliger in hun eigen huis kunnen blijven wonen, bespaart dat op den
duur uitgaven in het kader van de WMO en de Wet Langdurige zorg. Deze
aanpak kan voorkomen dat er op latere leeftijd gebruik moet worden gemaakt
van de maatwerkvoorzieningen in de WMO. Kosten kunnen voor de gemeente
in de toekomst lager uitpakken omdat in een eerdere fase de woningen (deels)
op eigen kosten al zijn aangepast.
Lokaal Tilburg vraagt het College de mogelijkheid te onderzoeken een fonds te
openen bij het “Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten”
en een verordening op te stellen die deze lening voor deze specifieke doelgroep mogelijk maakt.

Lokaal Tilburg
Frans van Aarle
Jan Heijman

