Motie
Onderwerp motie:

Introductie Blijverslening

Vergaderdatum:

26 juni 2019

Agendapunt (nr en naam):

2c12

Perspectiefnota 2020 – programma 7

Status:
ingediend
Ondergenoemd(e) raadslid/ -leden dient/dienen de volgende motie in;
De raad van de gemeente Gooise Meren in vergadering bijeen:
S p r e e k t u i t:
Verbaasd te zijn dat de introductie van de blijverslening niet genoemd wordt in de Perspectiefnota 2020 qua reservering budget,
het 1e voortgangsverslag 2019 of het projectenboek. En
V e r z o e k t h e t c o l l e g e:
De raad te informeren over de afwegingen waarom tot nog toe nog geen invulling is gegeven aan de Blijverslening zoals die door
de SVn aangeboden wordt om als gemeente gebruik van te laten maken door haar inwoners. Of van andere mogelijke
constructies.

En gaat over tot de orde van de dag.
Toelichting
Overwegende dat:
1. Er ook in Gooise Meren bewoners zijn die graag gebruik zouden maken van de Blijverslening om, met de benodigde
aanpassingen, die niet vanuit de WMO gefinancierd worden, in hun woning te blijven wonen.
2. Het antwoord op vraag 4 van de schriftelijke vragen over de Blijverslening
https://bestuur.gooisemeren.nl/uploads/media/190116_ChristenUnie_Beantwoording_schriftelijke_vragen_art_33__Blijverslening.pdf
Vraag 4:
Is het college voornemens om de mogelijkheden voor de introductie van de ‘Blijverslening’ opnieuw op de Politieke Agenda /
Begroting te zetten?
Antwoord:
De thema’s vergrijzing en langer zelfstandig thuis wonen staan zeker op de politieke agenda. Wij volgen de ontwikkelingen
rondom de blijverslening, maar ook andere mogelijke constructies, daarom op de voet. In 2019 komen wij met een voorstel om
invulling te geven aan instrument 10 uit de woonvisie.
3. Uit de woonvisie: Instrument 10 Introductie van de blijverslening voor woningbezitters die hun woning willen aanpassen met het
oog op langer zelfstandig wonen.
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