
 

Motie 
vreemd aan de orde van de dag 

De Raad van de gemeente Hilvarenbeek, 

in vergadering bijeen op 11 juni 2020, 

gelet op de aankondiging van het college in zijn antwoord d.d. 7 april 2020 op raadsvragen 
van de fractie HOI Werkt dat het “in het derde kwartaal van 2020 een afgerond beleid (wil) 
hebben voor de tijdelijke woningen in combinatie met de verbrede mogelijkheden voor 
mantelzorg, de splitsing van woningen in de bebouwde kom en de kamersgewijze 
verhuur”, 

gelet op de grote vraag in onze gemeente naar mantelzorgwoningen maar zeker ook naar 
pre-mantelzorgwoningen en het beperkte daarop aansluitende aanbod, 

overwegende dat er thans geen beleid bestaat ten aanzien van pre-mantelzorgwoningen, 

verzoek het college: 

om gemeentelijk beleid te ontwikkelen voor pre-mantelzorgwoningen en de gemeenteraad 
hierover uiterlijk in het vierde kwartaal van 2020 te informeren, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Ronald Blok    Wil Vennix 

Toelichting 

Steeds vaker krijgen wij als fractie vragen van inwoners over het realiseren (op eigen 
terrein) van mantelzorgwoningen. Vaak gaat het daarbij om situaties waarin de 
zorgontvanger (nog) geen formele indicatie heeft maar deze indicatie op termijn wel te 
verwachten is als gevolg van gevorderde leeftijd, ziekte/aandoeningen/beperkingen of een 
combinatie daarvan. Door het ontbreken van indicatie is in strikte zin geen sprake van een 
mantelzorgwoning in zin van het Besluit Omgevingsrecht, zodat een dergelijke aanvraag 
veelal wordt afgewezen. 
De VVD-fractie vindt dit ongewenst en ziet graag dat ook voor deze categorie ‘pre-
mantelzorgwoningen’ beleid wordt ontwikkeld. Voordeel is dat onze inwoners dan al tijdig 
kunnen inspelen op een te verwachten situatie en niet hoeven te wachten tot de concrete 
zorgvraag (acuut) aan de orde komt. Het lijkt ons gewenst om de regels voor beide 
categorieën zo veel mogelijk op elkaar af te stemmen en niet onnodig ingewikkeld te 
maken. Tevens is een goede samenwerking tussen de gemeentelijke afdelingen 
vergunningverlening en zorg/WMO een voorwaarde.


