Technische vragen
Datum waarop vragen gesteld zijn: 26 januari 2011
Datum waarop vragen beantwoord zijn: 9 februari 2011
Aan de behandelend ambtenaar: Wendy Snijders en Pieter Zwaan
Steller vragen: Hans Marchal (PCG)
Onderwerp: Woningen mantelzorg buitengebied

Vraag:
Vandaag kreeg ik een vraag over mantelzorg en specifiek mantelzorgwoningen in het
buitengebied. Wat is het beleid van de gemeente in deze?
Antwoord:
Momenteel is er nog geen beleid omtrent mantelzorgwoningen. Wel is de afdeling SBP
voornemens om in samenwerking met de mantelzorconsulent en Mezzo
(ondersteuningsorganisatie voor mantelzorgers) beleid hiervoor te ontwikkelen.
Belangrijk hierbij is dat de consequenties voor de mantelzorger goed moet worden
overwogen. Het blijkt namelijk dat een mantelzorgwoning veel impact heeft op het
leven van de mantelzorger; de kans op overbelasting neemt hierdoor toe. De situatie zal
per casus verschillend zijn en vraagt om maatwerk. Tot nu toe zijn er nog geen concrete
aanvragen binnengekomen en heeft het daarom geen hele hoge prioriteit.
Vraag:
Zijn mantelzorgwoningen en/of voorzieningen relatief eenvoudig te realiseren? Welke ruimte
biedt het huidige bestemmingsplan om mantelzorg woningen toe te staan? Is het mogelijk dat
een aanwezige schuur of iets dergelijks omgebouwd wordt tot woning om ouders te
verzorgen?
Antwoord:
Het bestemmingsplan Buitengebied 2003, herziening 2009 kent alleen een regeling voor
de ‘rustende boer’.
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen ten behoeve van het
bouwen van ten hoogste één extra zelfstandige woonruimte voor een rustende boer in de
bestaande bedrijfswoning.
Het bestemmingsplan staat gebruik van bijgebouwen voor woondoeleinden en wonen
niet toe. Een schuur of ander bijgebouw kan dus niet worden omgebouwd tot woning.
Binnen de woning is mantelzorg toegestaan voorzover sprake is van één huishouden.
Een huishouden is omschreven als: ‘elke samenwoning van een of meer personen
waarbij de intentie bestaat de samenstelling continu te laten zijn en er sprake is van
onderlinge verbondenheid’.

Vraag:
Wat wordt naar verwachting het toekomstige beleid in het nieuwe bestemmingsplan
buitengebied? Het is immers wel een maatschappelijke ontwikkeling waar behoefte aan is.
Kan ik omtrent dit beleid wat ‘wijzer’ worden gemaakt?
Antwoord:
In 2011 wordt een nota van uitgangspunten voor het bestemmingsplan Buitengebied
2013 opgesteld. Hierin staan de beleidsmatige uitgangspunten voor het nieuwe
bestemmingsplan. Mantelzorg zal zeker een thema zijn waarvoor beleidsmatig
uitgangspunten worden geformuleerd. Inhoudelijk is daar nog weining over te zeggen
maar uitgaande van de maatschappelijke ontwikkelingen en behoeften zal naar
verwachting een regeling voor mantelzorg worden gemaakt die meer ruimte biedt dan
het huidige plan.

