
	  	   	  
	   	   	   	   	   	   	  
Onderwerp:	  	   mantelzorgwoningen	  vragen	  ex	  art.	  36	  
Datum:	  	   3	  juni	  2015	  
	  

Geacht	  college,	  
	  
De	  overheid	  heeft	  als	  doel	  gesteld	  dat	  ouderen	  zo	  lang	  mogelijk	  thuis	  moeten	  blijven	  wonen.	  	  
Dit	  zal	  voor	  veel	  mensen	  geen	  problemen	  opleveren,	  zolang	  men	  goed	  tot	  redelijk	  gezond	  is	  
en	  dus	  voor	  zichzelf	  kan	  zorgen.	  
De	  ontwikkelingen	  echter	  laten	  zien	  dat,	  nu	  de	  indicatiestellingen	  zijn	  aangescherpt	  en	  
plaatsing	  in	  een	  verzorgingshuis	  niet	  meer	  tot	  vanzelfsprekendheid	  behoort,	  een	  groot	  
aantal	  ouderen	  hierdoor	  problemen	  ondervindt.	  Professionele	  hulp	  wordt	  duurder	  en	  
minder.	  
Om	  toch	  thuis	  te	  kunnen	  blijven	  wonen	  wordt	  steeds	  meer	  een	  beroep	  gedaan	  op	  
familieleden,	  vrienden	  of	  naaste	  omgeving.	  Deze	  hulp	  staat	  bekend	  als	  mantelzorg.	  
Soms	  is	  de	  situatie	  van	  dien	  aard	  dat	  een	  meer	  permanente	  zorg	  noodzakelijk	  is.	  
Het	  verwezenlijken	  van	  een	  mantelzorgwoning	  kan	  hierbij	  uitkomst	  bieden.	  	  
Een	  mantelzorgwoning	  is	  een	  zelfstandige	  woning	  op	  het	  terrein	  van	  de	  mantelzorgvrager.	  
De	  mantelzorgvrager	  woont	  in	  een	  mantelzorgwoning	  en	  degene	  die	  	  verzorgt	  in	  het	  
bijbehorende	  huis.	  
Hiertoe	  kan	  een	  kant-‐en-‐klare	  mantelzorgwoning	  in	  de	  tuin	  worden	  geplaatst	  	  of	  een	  
aanbouw	  aan	  het	  huis	  gebouwd.	  Een	  garage	  	  om	  laten	  bouwen	  tot	  mantelzorgwoning	  
behoort	  ook	  tot	  de	  mogelijkheden.	  
Sinds	  1	  november	  2014	  hoeft	  geen	  vergunning	  te	  worden	  aangevraagd.	  Wel	  gelden	  er	  
enkele	  regels,	  zoals	  omvang,	  plaats	  van	  het	  bouwwerk	  en	  het	  voldoen	  aan	  het	  Bouwbesluit.	   
	  
CDA	  heeft	  reeds	  vele	  malen	  aandacht	  gevraagd	  in	  commissievergaderingen	  voor	  de	  positie	  
van	  mantelzorgers.	  Deze	  belangrijke	  en	  vaak	  onmisbare	  schakel	  verdient	  alle	  aandacht	  en	  
medewerking	  van	  de	  gemeente.	  Zo	  ook	  bij	  de	  aanvraag	  voor	  het	  bouwen	  van	  een	  
mantelzorgwoning.	  
Als	  voorbeeld	  noemen	  we	  een	  familie	  die	  graag	  een	  mantelzorgwoning	  wil	  aanbouwen	  aan	  
een	  bestaande	  woning.	  Deze	  familie	  kreeg	  van	  verschillende	  ambtenaren,	  verschillende	  
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antwoorden	  op	  hun	  vragen.	  Zo	  is	  in	  een	  	  gesprek	  de	  aanvraag	  mondeling	  deels	  goedgekeurd,	  
maar	  werd	  dit	  later	  weer	  ingetrokken.	  Er	  moesten	  gezondheidsverklaringen	  worden	  
ingevuld;	  later	  werd	  gezegd	  dat	  dit	  niet	  meer	  nodig	  was.	  Uiteindelijk	  werd	  een	  afspraak	  
gemaakt	  bij	  de	  welstandcommissie	  die	  zich	  nu	  over	  de	  aanvraag	  buigt.	  Al	  met	  al	  speelt	  deze	  
aanvraag	  ruim	  1	  jaar!	  
	  
Bij	  het	  nieuwbouwproject	  aan	  de	  Westerdijk	  wordt	  de	  mogelijkheid	  tot	  kangoeroewoningen	  
geboden.	  Een	  woning	  in	  een	  woning,	  zodat	  mantelzorgvrager	  en	  verzorger	  dicht	  bij	  elkaar	  
wonen.	  
	  
We	  hebben	  de	  volgende	  vragen	  voor	  u:	  
1.	  Zijn	  de	  regels	  omtrent	  het	  bouwen	  van	  een	  mantelzorgwoning	  bij	  de	  gemeente	  bekend	  en	  
worden	  deze	  al	  toegepast	  in	  onze	  gemeente?	  
2.	  Worden	  bij	  de	  bouwaanvraag	  de	  verschillen	  tussen	  een	  mantelzorgwoning	  en	  
kangoeroewoning	  aan	  de	  aanvrager	  uitgelegd?	  
3.Kunt	  u	  aangeven	  hoe	  wordt	  omgegaan	  met	  de	  veranderingen	  binnen	  de	  WMO	  als	  de	  
aanvraag	  is	  gehonoreerd?	  M.a.w.	  wordt	  er	  gekort	  op	  bijv.	  huishoudelijke	  hulp	  als	  
mantelzorger	  en	  aanvrager	  zo	  dicht	  bij	  elkaar	  wonen?	  	  
4.	  Nu	  aanvragen	  vergunningvrij	  zijn,	  	  ziet	  CDA	  ruimte	  voor	  meer	  promotie.	  Is	  het	  college	  
bereid	  hier	  een	  actieve	  rol	  in	  te	  spelen?	  Zo	  ja,	  hoe	  gaat	  het	  college	  dit	  doen?	  
5.	  Deelt	  het	  college	  onze	  mening	  dat	  er	  een	  meer	  klantvriendelijke	  procedure	  moet	  komen	  
m.b.t.	  deze	  aanvragen.	  Eén	  woordvoerder	  naar	  de	  aanvrager	  toe	  is	  o.i.	  al	  een	  goede	  stap,	  
met	  daarnaast	  een	  snellere	  afhandeling	  van	  de	  aanvraag.	  Deelt	  het	  college	  deze	  mening?	  
	  
	  
CDA	  Hoorn	  ziet	  de	  beantwoording	  van	  bovenstaande	  vragen	  met	  belangstelling	  tegemoet.	  
	  
Met	  vriendelijk	  groet,	  
	  
Karin	  van	  ’t	  Klooster,	  raadslid	  
	  

 

 


