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De Staten, in vergadering bijeen op 7 juni 20'17 ,

gehoord hebbende de beraadslaging;

Constaterende dat:
- Veel ouderen graag in hun eigen woning willen blijven wonen maar geen geld hebben of
geen lening/hypotheek meer krijgen voor noodzakelijke aanpassingen aan de woning om
deze levensloopbestendig te maken;
- Het aanjaagteam Langer Zelfstandig Wonen met gemeenten en het Stimuleringsfonds
(SVn)de Blijverslening ontwikkeld heeft, waarmee de eigen woning levensloopbestendig
gemaakt kan worden;
- Veel gemeenten in Drenthe een Blijverslening aanbieden, maar met verschillende voor-
waarden;
- lnwoners nog te weinig bewust zijn van de noodzaak van en mogelijkheden voor het le-
vensloopbestendig maken van hun woning;

Overwegende dat:
- Een meer uniforme Drentse regeling en voorlichting zorgt voor meer gebruik en daarmee
meer levensloopbestendige woningen
- De provincie volgens het SVn een rol kan spelen door het oprichten van een provinciaal
fonds (vergelijk "zon zoekt Drent")
- Zij hiermee tegen zeer beperkte kosten ervoor kan zorgen dat ouderen zo lang mogelijk
zelfstandig kunnen wonen;
- De Blijverslening een revolverend fonds is, waarbij geïnvesteerde middelen grotendeels
terugvloeien;

Verzoeken het college:
- ln samenspraak met de Drentse gemeenten te onderzoeken of, en onder welke voorwaar-
den, de introductie van een Provinciaal fonds voor de Blijverslening kan bijdragen aan het
langer in het eigen huis blijven wonen van ouderen in Drenthe;
- Mede te ondezoeken hoe de provincie gemeenten kan ondersteunen om ouderen op t¡d
bewust te maken van de noodzaak en het regelen van eventuele aanpassingen (marketing-
en communicatie campagne);
- Voor de begroting van 2018 de Staten een voorstel te doen;

en gaan over tot de orde van de dag,

c n , Bernadette van den Berg

ndrikus Loof



Toelichting

Het aantal ouderen in Drenthe neemt toe. Door onder andere de toenemende vergrijzing een
wordt daardoor een steeds groter beroep gedaan op zowel de (Wmo-)zorg als op de trans-
formatieopgave van de bestaande woningvoorraad.
Veelouderen willen graag in hun eigen woning blijven wonen, maar hebben geen geld of
kunnen geen lening/hypotheek meer krijgen voor noodzakelijke aanpassingen aan de wo-
ning om deze levensloopbestendig te maken. Het aanjaagteam Langer Zelfstandig Wonen
heeft daarom met gemeenten en het Stimuleringsfonds (SVn) de Blijverslening ontwikkeld.
Een heel aantal gemeenten in onze provincie biedt deze lening ook al aan. Toch blijkt uit na-
vraag bij het SVn dat de Blijverslening nog erg onbekend is bij inwoners, en dat de regelin-
gen van de Drentse gemeenten van elkaar verschillen. Het zou daarom goed zijn om samen
met de gemeenten in Drenthe te werken aan een doorontwikkeling naar één regeling voor
heel Drenth e. Zo kan er onder andere makkelijker publiciteit gegeven worden aan de rege-
ling. ln enkele andere provincies wordt door de gemeenten en provincie ook gewerkt aan
bewustwording onder de doelgroep en uitleg gegeven over de mogelijkheden om de woning
aan te passen, in samenwerking met deskundige organisaties en instellingen (bijv Lang zult
u wonen (Overijssel)en Mijn woning OpMaat (Gelderland)). Het is goed om te ondezoeken
of dit ook in Drenthe kan worden opgepakt. Dit alles past goed binnen de ambitie van dit col-
lege om inwoners langer zelfstandig thuis te kunnen laten wonen.


