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Motie  
Vreemd aan de agenda 
 
Onderwerp: Langer op jezelf blijven 
 
De gemeenteraad van Stede Broec, in vergadering bijeen op 22 februari 2018, 
 
heeft kennisgenomen van  

- Een inspraakreactie over een mantelzorgwoning op 5 februari jl. in de commissie 
GGZ. 

 
Constaterende dat:  

- In 2040 achter elke 5e voordeur een 65-plusser woont; 
- Het huidige beleid uitgaat van een mengeling van langer thuis wonen en zorg voor je 

hulpbehoevende naasten; 
- De ouderen zelf ook langer op zichzelf willen blijven wonen om daarmee hun netwerk 

te behouden; 
- De gemeente een regie rol heeft; 
- Het huidige beleid ruimte biedt voor mantelzorgwoningen en kangoeroewoningen, 

maar dat dit beleid geen ruimte biedt voor een levensloopkavel; 
- Mantelzorgwoningen alleen met indicatie geplaatst kunnen worden en niet geplaatst 

kunnen worden als voorbereiding op de oude dag. Volgens het huidige beleid dient 
een mantelzorgwoning verwijderd te worden na gebruik; 

- Kangoeroewoningen alleen inpandig gebouwd mogen worden en daarmee het 
gebruik van de vele schuren en andere bijgebouwen onbenut laat.   
 

Overwegende dat:  
- Het huidige beleid waarin men uitgaat van een mengeling van langer thuis wonen en 

zorg voor je hulpbehoevende naaste, vraagt om onderzoek of verruiming van het 
beleid ten aanzien van mantelzorgwoningen en kangoeroewoningen mogelijk is.  

 
Draagt het college van Burgermeester en Wethouders op: 

- De landelijke en lokale regelgeving te inventariseren voor het onderzoek naar de 
mogelijkheden wat betreft verruiming van het beleid ten aanzien van mantelzorg- en 
kangoeroewoningen 

- Te onderzoeken of er mogelijkheden gecreëerd kunnen worden voor verruiming van 
vergunningen voor mantelzorgwoningen en woningen ter voorbereiding op 
zorgbehoefte; 

- Te onderzoeken of uitpandige mantelzorgwoningen in nieuwbouw of bestaande 
bouwwerken zoals een schuur mogelijk is; 

- Het onderzoek uiterlijk in juni 2018 af te ronden. 
  
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Ondertekend door: 
 
M. Krijger 
VVD 
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Toelichting op de motie: 
De afgelopen commissievergadering van GGZ hebben we de heer Sneeboer gehoord als 
inspreker. Hij is alle partijen langs gegaan met een naar de VVD oprechte vraag: “Ik zou 
graag op mijn eigen terrein op de plek van de schuur nieuw willen bouwen en langer willen 
wonen achter mijn huidige huis, en daarbij mantelzorg ontvangen van mijn kinderen. Ik zou 
dit willen doen op een geheel legale wijze. Ik zou de nieuwbouw willen starten nu ik nog 
goed en fit ben op mijn eigen terrein”. 
 
Landelijke visie:  
Vanuit de landelijke overheid wordt er aangestuurd op langer op jezelf blijven wonen. De 
huidige ouderen willen dit ook, om onder andere langer in hun eigen netwerk te blijven. De 
traditionele tegenstelling tussen thuis wonen of een grote instelling vervaagt. De verwachting 
is dat in 2040 achter elke 5e voordeur een 75-plusser woont. 
“De rolverdeling tussen overheden, woning aanbieders en de zorg verandert. Gemeenten 
krijgen de regierol en zullen met zorgaanbieders, woning corporaties en zorgkantoren 
overleggen over de aansluiting van vraag en aanbod op het terrein van wonen en zorg”, 
aldus de website van rijksoverheid.nl   
 
Gedachte van VVD Stede Broec:  
In de huidige context van het Rijk word ter nog steeds vanuit gegaan dat de overheid een 
faciliterende rol heeft in de woning voorziening voor ouderen, maar wat als de ouderen zelf 
willen bouwen op het huidige perceel? Zelf met de familie regelen dat zij de voornaamste 
zorg willen leveren en in feite de overheid ontzorgen? Zou je niet maatwerk moeten leveren 
aan je inwoners? Waarom is er alleen wat mogelijk als je al een indicatie hebt, in feite 
wanneer het al te laat is? Als de situatie nijpend is? Als de indicatie in feite de regie bepaald 
wat er gaat gebeuren? 
De VVD realiseert zich dat er regels zijn, en is ook voor regels. Maar aan de andere kant: 
welke regels zijn er die bouwen op je eigen perceel verbieden? Zijn dat onze eigen regels? 
Zijn de regels van de Rijksoverheid de meest beperkende? Zijn er ruimtes te vinden in onze 
regels waarbij we onze inwoners kunnen helpen in de wensen die er leven? Waarom hebben 
wij gekozen voor deze regels? 
De VVD wil middels deze motie dat er een onderzoek komt naar de regelgeving die spelen 
rond langer thuis wonen en bouwen op je eigen perceel.  Gezien de laatste ontwikkelingen 
vanuit de krant is waarneembaar dat de overheid zelf ook bezig is om mantelzorg woningen 
vergunning vrij te maken; wat is de status van deze ontwikkelingen? Naar ons oordeel zou 
het onderzoek moeten opleveren welke regels in de huidige wetgeving in beton gegoten zijn 
en welke ruimer geïnterpreteerd zouden kunnen worden waardoor bovengenoemde wensen 
meer mogelijkheden geeft. 
Hoewel in onze motie de nadruk ligt op ouderenzorg kunnen wij ook stellen dat dit onderzoek 
ook gebruikt kan worden voor wonen en zorg voor mensen met een lichamelijk en 
psychiatrische beperking. Een niet onbelangrijke bijvangst. 
 


