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A M E N D E M E N T 2018-02-17 
Dit amendement heeft betrekking op voorstei nr. 531468 

O n d e r w e r p : Tijdelijke blijverslening, inclusief verordening tijdelijke blijverslening 
gemeente 

De raad van de gemeente Noordoostpoider, in vergadering bijeen d.d. 19-02-2018, 
gehoord de beraadslagingen, 

overwegende dat 
1. gemeente Noordoostpolder een blijverslening gaat invoeren waarmee zij haar 

inwoners wil faciliteren in hun (toekomstige) behoefte om langer zelfstandig, 
comfortabel en veilig in eigen woning te blijven wonen; 

2. de verstrekking van deze blijverslening loopt voor een proefperiode van 2 jaar, 

van mening dat 
1. de afsluitkosten en bijkomende notariële kosten bij een hypothecair krediet onder 

de € 10.000,- deze leenvorm onnodig duur en onaantrekkelijk maken; 
2. voor aanvrager(s) jonger dan 76 jaar deze blijverslening laagdrempeliger mag en 

moet worden door deze gedurende de proefperiode ook consumptief te verstrekken 
met minimum van € 2.500,- tot maximaal € 10.000,-; 

3. het risico voor de gemeente betreffende de consumptieve verstrekking (deels) 
wordt gedekt door de door SVn hoger gehanteerde rente; 

besluit de Tijdelijke verordening blijverslening gemeente Noordoostpolder vast 
te stellen met dien verstande dat aan Artikel 4 een vijfde lid wordt toegevoegd: 

Artikel 4 Bevoegdheid college en verstrekking krediet 
5. Voor een aanvrager Jonger dan 76 Jaar wordt de lening ook 
consumptief verstrekt voor een leningbedrag van minimaal €2.500,- tot 
maximaal €10.000,-. 

Ondertekening en naam: 
De fract ie(s) van: 
Politieke Unie 

Voor: 

Tegen: 
'1 

Besluit gemeenteraad: 

Naam: 
Toon van Steen 

ekening: 

<~D ;̂ cu- sc;f, eu; \Ai£, SP; o tos, P.J/-1-5L; Dtt 

Aangenomen / 



Amendement 2018-02-17 Consumptieve lening (PU) 

M. Uitdewilligen 
W.J. Veendrick 
J.C.M. Goos 
B.H. Reussing 
T.P.R. Groen 
F.P.J. van Erp 
J. van der Boom 

Christenunie SGP 
H. van Keulen 
H.J. Lambregtse 
J. Simonse 
T.J. van Dijk 
J.W. Simonse 

PU wowoeiiwtMR 

T. Tuinenga 
E. van Elk 
T. van Steen 

B. Wielenga 
R.P.G. Bosma 
E. Lindenbergh 

SP. 
T.G. Hoekstra 
J.L.M. Nijholt 
M. Dekker 

Voor: 27 Tegen: 1 Totaal: 28 

ONS Nooidooslpoldei 

L.H.M. Lammers 
S. Werkman 
A.D. van de Beek 

GROENLINKS 
R. vanderVeide 
H.M. Hekkenberg 

J.M. van de Velde 
G.P.F. Vilé 
gyyp 
T. Nijdam 

NOORDOOSTPOLDI 


