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Onderwerp 
Stimuleringsregeling aangepast bouwen 
 
Gevraagd besluit 

1. De “stimuleringsregeling aangepast bouwen” (2002) met terugwerkende kracht, ingaande 1 januari 
2016, intrekken. 

2. En daarmee vast te stellen de Intrekkingsverordening Stimuleringsregeling aangepast bouwen. 
 
Wat willen wij hiermee bereiken? 
De gemeenteraad heeft op 26 februari 2002 de stimuleringsregeling aangepast bouwen vastgesteld. De 
subsidieregeling is destijds ingesteld ten behoeve van woningaanpassingen in het kader van de Wet 
Voorziening Gehandicapten (inmiddels vervangen door de Wet maatschappelijke ondersteuning). De bedoeling 
van de regeling is dat bij het bouwen van woningen voor senioren gelijktijdig aanpassingen worden gedaan die 
voorkomen dat de bewoner mogelijk in een later stadium een WVG/Wmo aanvraag moet indienen om 
belemmeringen in de woning weg te nemen of aan te passen. Het is goedkoper om tijdens de bouw rekening te 
houden met mogelijke toekomstige noodzakelijke aanpassingen dan die aanpassingen later uit te voeren. 
Gedacht moet worden aan extra brede deuren zodanig dat deze geschikt zijn voor rolstoelgebruik, plaatsen van 
verhoogde toiletten, aanbrengen van antisliptegels in de badkamer, het aanbrengen van automatische 
deuropeners. Door een subsidie vooraf te verlenen voor het aangepast bouwen, worden mogelijke extra kosten 
in de toekomst voorkomen.  
Woningcorporaties gevestigd in de gemeente Tynaarlo kunnen een beroep doen op de stimuleringsregeling: 
Woonborg (voorheen DGW) en SEW. De corporaties kunnen per woning een bijdrage ontvangen van € 454,-. 
 
Omdat de regeling niet meer actueel is en er nauwelijks gebruik wordt gemaakt van de regeling, wordt 
voorgesteld de stimuleringsregeling in te trekken. Bij het intrekken van een verordening geldt de richtlijn dat het 
intrekken van een regeling geschiedt met een regeling van hetzelfde niveau. 
Voor het intrekken van een gemeentelijke verordening moet dus een intrekkingsverordening worden vastgesteld 
vandaar punt 2 van het gevraagde besluit.  
 
 
Waarom komen we nu met dit voorstel? 
Vanaf 1 januari 2015 is de nieuwe Wmo van kracht. De nadruk van de Wmo 2015 ligt op het zelf oplossend 
vermogen van inwoners en is het uitgangspunt dat iedereen eerst kijkt wat hij of zij zelf kan doen. In de 
Beleidsregels Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Tynaarlo 2015 is opgenomen dat een inwoner zo 
veel mogelijk gebruik dient te maken van algemene voorzieningen. Wanneer dit niet leidt tot een geschikte 



 

 
 

oplossing en ook een andere oplossing niet passend wordt geacht, komt een inwoner in aanmerking voor een 
maatwerkvoorziening.  
Een inwoner komt alleen voor een maatwerkvoorziening in aanmerking als de noodzaak tot ondersteuning 
redelijkerwijs niet vermijdbaar was, de voorziening niet voorzienbaar was of van de inwoner niet verwacht kon 
worden dat hij of zij maatregelen getroffen zou hebben die de hulpvraag overbodig hadden gemaakt.  
Met ingang van de nieuwe Wmo subsidieert de gemeente in eerste instantie niet meer de woningaanpassingen. 
Het doel van de subsidieregeling, het voorkomen dat bewoners mogelijk in een later stadium een Wmo-
aanvraag moet indienen, is hiermee niet meer actueel. 
 
Daarnaast is er minder gebruik gemaakt van de stimuleringsregeling als bij de invoering was voorzien. Vanaf 
2002 is tweemaal gebruik gemaakt van de subsidie.  
Tijdens het bestuurlijk overleg op 29 oktober 2015 heeft de gemeente het met Woonborg en SEW gehad over 
de stimuleringsregeling. Er leek op dit moment en de komende jaren geen behoefte te zijn aan de regeling. 
Tevens wordt in de prestatieafspraken met de corporaties opgenomen dat nieuwbouw levensloopbestendig 
gerealiseerd dient te worden. Ook de woningen die op dit moment worden gebouwd, worden 
levensloopbestendig gebouwd.  
 
Wat ging er aan vooraf 
Op 26 februari 2002 heeft de gemeenteraad de stimuleringsregeling aangepast bouwen vastgesteld. 
Sinds het vaststellen van de stimuleringsregeling heeft SEW viermaal een aanvraag tot subsidiering gedaan bij 
de gemeente: 
2002: Stoffer Holtjerweg Eelde – 48 woningen 
2005: Mozartweg Eelde – 70 woningen 
2010: Nieuwe Akkers Paterswolde – 11 appartementen 
2010: Zevenhuizerweg Eelde – 2 woningen 

 
In 2011 heeft het college besloten de voorlopige subsidie voor de Nieuw Akkers en de Zevenhuizerweg in te 
trekken, omdat SEW niet aan de subsidievoorwaarden heeft voldaan zoals stond beschreven in de beschikking. 
 
Hoe informeren we de inwoners? 
Nadat de gemeenteraad heeft ingestemd met het voorstel, wordt het via de reguliere weg bekend gemaakt. 
Daarnaast worden de woningcorporaties - Woonborg en SEW - hiervan op de hoogte gesteld. 
 
Hoe zijn de financiën opgebouwd? 
De kosten van de subsidies die zijn verstrekt in het kader van de stimuleringsregeling zijn ten laste gebracht van 
kostenplaats 4310300: Woningaanpassingen. Dit is alleen gebeurt in 2002 en 2005 bij de 
subsidieverstrekkingen aan SEW.  
Het budget van deze kostenplaats is begroot voor de (individuele) aanvragen voor woningaanpassingen in het 
kader van de Wmo. Wanneer de stimuleringsregeling is ingetrokken, blijft dit budget nodig voor individuele 
aanvragen voor woningaanpassingen. Er kan dus geen budget vrijvallen als gevolg van deze intrekking. 
 
 
 
 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
drs. M.J.F.J. Thijsen, burgemeester 

 
 

mr. J. Th. van Nieukerken, gemeentesecretaris 
 
 

                           



 

 
 

Raadsbesluit nr. 7 
 
Betreft: 
 
stimuleringsregeling aangepast bouwen 
 
De raad van de gemeente Tynaarlo; 
 
gelezen het collegevoorstel d.d. 29 maart 2016; 
 
overwegende dat de stimuleringsregeling aangepast bouwen niet meer actueel is en er nauwelijks gebruik 
wordt gemaakt van de regeling; 
 
gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; 
 
 

B E S L U I T: 
 
 

Vast te stellen de 
 
Verordening tot intrekking van de Stimuleringsregeling aangepast bouwen 
 
Artikel 1 
De “stimuleringsregeling aangepast bouwen” (2002) wordt ingetrokken. 
 
Artikel 2 

1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking en 
werkt terug tot en met 1 januari 2016 

2. Deze verordening wordt aangehaald als: Intrekkingsverordening stimuleringsregeling aangepast 
bouwen. 

 
 
 Vries, 19 april 2016 

 
 

De raad voornoemd, 
 
 
 

 

drs. M.J.F.J. Thijsen,     
 
 
 
 
 
 
 
 

Voorzitter 
 
 
 
 
 
 
 

J.L. de Jong,             Griffier 
 


