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Stimuleringsregeling 'Lang zult u Wonen' 2014

PROGRAMMA/FACET-AGENDA

02 - Zorg voor de mens

AANLEIDING, DOEL EN WAT GING ER AAN VOORAF

In 2013 heeft de stimuleringsregeling Lang zult u Wonen Hengelo plaatsgevonden. Bewoners van 65 jaar of
ouder met een koopwoning en woonachtig in gemeente Hengelo, konden een bijdrage aanvragen voor
bouwkundige en/of technologische maatregelen in de woning met als doel langer zelfstandig te kunnen
blijven wonen. De regeling was erg succesvol.

INHOUD VAN HET VOORSTEL

Het project ‘lang zult u wonen’ maakt onderdeel uit van de programmalijn Toegankelijkheid binnen het
programma ‘Thuis in de Buurt’. Binnen het project is een stimuleringsregeling opgezet waarin
huiseigenaren in aanmerking kunnen komen voor een bijdrage voor bouwkundige en/of technologische
maatregelen in de woning met als doel langer zelfstandig te kunnen blijven wonen.
De maatregelen die voor de bijdrage in aanmerking komen staan op de ‘Maatregelenlijst Lang zult u Wonen
Hengelo’. De bijdrage per woning bedraagt maximaal € 1.000,= incl. BTW.
Aanvragen moeten worden ingediend via een aanvraagformulier.
Het vaststellen en uitbetalen van de bijdrage vindt plaats na indiening van het gereed meldingsformulier.
De hiervoor bedoelde formulieren worden met dit voorstel vastgesteld.
De start van de regeling is voorzien op 25 oktober tijdens de informatiemarkt "lang zult u wonen".
Voorgesteld wordt voor de regeling een bedrag van € 75.000,- te reserveren uit de provinciale subsidie van
1,1 miljoen voor woonservicegebieden.
BESPREEK- EN BESLISPUNTEN

Voorgesteld wordt
1.
de verordening “stimuleringsmaatregel Lang zult u Wonen” 2014 vast te stellen;
2.
het subsidieplafond ten behoeve van de uitvoering van de regeling vast te stellen op €
75.000,-;
3.
Het bijbehorende aanvraagformulier, gereedmeldingsformulier en de voorzieningenlijst vast te
stellen;
4.
voor de uitvoering van deze stimuleringsregeling een bedrag van € 75.000 te dekken uit de
provinciale middelen opgenomen in de beleidsregel inzet subsidie wonen, zorg en welzijn

FINANCIËLE ASPECTEN

Voor de regeling is een bedrag van € 75.000 beschikbaar. Voorgesteld wordt daarom om een
subsidieplafond vast te stellen ter hoogte van dat bedrag. Dit bedrag maakt onderdeel uit van de
gewijzigde beleidsregel Inzet subsidie Wonen, Welzijn en Zorg. Deze beleidsregel beschrijft de inzet van de
provinciale subsidie van 1,1 miljoen voor woonservicegebieden. De stimuleringsmaatregel is hierin
opgenomen en akkoord bevonden door de provincie.

BIJLAGE(N)

Verordening Stimuleringsregeling Lang zult u wonen
Aanvraagformulier
gereed meldingsformulier
Voorzieningenlijst Lang zult u wonen
Dit raadsadvies is vastgesteld door het college van B & W van Hengelo.

