
Toelichting prémantelzorg

Mantelzorg woningen
Mantelzorg woningen zijn extra zelfstandige woonruimtes in een bestaande bebouwing (schuur of 
aanbouw) dan wel daarbij nieuw geplaatst. Ze zijn bedoeld om het mogelijk te maken dat vanuit het 
ene huishouden zorg wordt verleend aan het andere huishouden. Overigens kunnen zowel de 
mantelzorgers als het huishouden met de mantelzorgbehoefte in de extra woonruimte wonen.
Deze mantelzorgwoningen zijn vergunningsvrij zo lang men zich aan de voorschriften voor omvang 
en dergelijke houdt. Wel moet de bouw of het gebruik als mantelzorgwoning gemeld worden volgens
de Omgevingswet.

Pre-mantelzorg woningen
Een pre-mantelzorgwoning is een mantelzorgwoning voordat de mantelzorg nodig is. Het gaat dus 
om het vooruitlopen op de situatie van mantelzorg. In de meeste gemeenten wordt daar een termijn 
van 10 jaar voor gehanteerd: als in de komende 10 jaar waarschijnlijk mantelzorg nodig is. Dus 
eigenlijk is alleen de doelgroep van een pre-mantelzorgwoning anders dan die voor een 
mantelzorgwoning, voor alle overige aspecten zijn de beide vormen volledig vergelijkbaar. 

Nut en noodzaak voor ouderen
Het grote voordeel van een pre-mantelzorgwoning boven een mantelzorgwoning en daarmee ook 
het nut van het invoeren van deze regeling, is het feit dat de pre-mantelzorg situatie in alle rust kan 
worden voorbereid. Beide huishoudens staan dan nog niet onder de druk van een mogelijk zelfs 
plotseling optredende behoefte aan zorg. De noodzakelijke voorbereidingen kunnen immers fors en 
tijdrovend zijn: plannen maken, overeenstemming bereiken, bouw of verbouwing voorbereiden en 
technisch laten tekenen, melding bij gemeente, offertes vragen, contracteren  en daadwerkelijke 
realisatie kunnen immers zo maar een jaar kosten. Dit kan mede een verklaring zijn voor het feit dat 
er van de mantelzorgregeling nog maar relatief beperkt gebruik wordt gemaakt.
Deze oplossing betekent meestal dat de ouders in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven met alle 
bijkomende voordelen van sociale relaties en bekendheid met de omgeving.

Effect op de woningmarkt
Voor het jongere mantelzorg huishouden betekent het veelal dat ze geen beroep meer hoeven te 
doen op de lokale woningmarkt (huur en koop) wat een stevige verlichting van de druk op de 
woningmarkt kan betekenen. 
In de gemeente Ede zijn naar schatting 5.000-10.000 percelen geschikt voor het gebruik maken van 
een (pre-)mantelzorgregeling. Als daarvan slechts 10% gebruik zou maken van de 
mantelzorgregeling, betekent het voor 500-1000 huishoudens van ouderen dat ze geen beroep meer 
doen op specifieke ouderenhuisvesting en voor even zoveel huishoudens van jongeren dat ze de druk
op de woningmarkt in de gemeente verlichten. Dit zijn getallen, die samen groter zijn dan de 
woningbouwproductie in de hele gemeente van 2 complete jaren!

Effect op de zorg
Een ander effect van een pre-mantelzorgregeling is het feit dat ouderen te zijner tijd mantelzorg 
kunnen ontvangen en daarmee (voor een deel) geen beroep meer hoeven te doen op dure en 
schaarse voorzieningen voor zorghuisvesting. Daarmee is dus ook een verlichting van de druk op de 
zorg te verwachten.



Geen budgettaire consequenties voor gemeente
Het invoeren van een pre-mantelzorgregeling is voor de gemeente budget neutraal. Buiten de 
(juridische) voorbereiding van de regeling zelf zijn aan de regeling voor de gemeente geen kosten 
verbonden.

Geen extra bebouwing
Met nadruk vestigen wij de aandacht op het feit dat hiermee geen nieuwe mogelijkheden voor 
bebouwing worden gecreëerd. Van verdere “verstening” of “verrommeling” door de pre-mantelzorg 
regeling is dan ook geen sprake. 
Het gaat uitsluitend om ander gebruik van nu ook al bestaande of nieuw in- of aan te bouwen 
ruimten. Waar nu in een schuur wel aan auto’s mag worden geklust of een tuinhuis als keet voor 
jongeren mag worden gebruikt, mag er nu niet in gewoond worden. Als deze mogelijkheid door de 
Raad wordt gecreëerd en door B&W uitgevoerd dan betekent dat uitsluitend een ander gebruik van 
bestaande ruimtes, namelijk voor het wonen door een tweede huishouden.

Meteen effect
Na aannemen en uitvoeren van deze motie kan bij wijze van spreken meteen de volgende dag al 
effect zichtbaar worden. Buiten de individuele voorbereidingen door de betrokken huishoudens zijn 
geen verdere implementatie werkzaamheden vereist.

Voorwaarden specifiek
Specifiek voor pre-mantelzorgwoningen moet vastgesteld worden welke doelgroep hiervoor in 
aanmerking komt. Voorstel is om daarbij zowel een leeftijdsgrens (70 jaar, andere gemeenten 
hanteren 65 jaar) te hanteren als een eis aan de relatie tussen de beide betrokken huishoudens. 
De leeftijdsgrens van 70 jaar wordt beschouwd als redelijke grens waarna binnen enkele jaren de 
behoefte aan mantelzorg kan ontstaan. Voor de relatie tussen beide huishoudens wordt in andere 
gemeenten zowel de term “sociale relatie” als de familie relatie gehanteerd. Vanwege de 
eenduidigheid van de term (minder discussie over het wel of niet bestaan van een dergelijke relatie) 
prefereren wij de familie relatie.

Voorwaarden algemeen
Voor een pre-mantelzorgwoning gelden overigens exact dezelfde voorwaarden als voor de 
mantelzorgwoningen, waar het gaat om omvang (het aantal m2 wordt beperkt door de omvang van 
het perceel), bouwhoogte en dergelijke.
Bij beëindigen van de mantelzorg is men verplicht ook de woonfunctie (meestal in de vorm van 
keuken en badkamer) weer te verwijderen. Compleet afbreken of verwijderen is niet noodzakelijk 
omdat immers niet de extra bebouwing maar alleen het anders gebruiken van bestaande 
bouwmogelijkheden door de pre-mantelzorgregeling mogelijk wordt.

Handhaving
De handhaving bij een pre-mantelzorgregeling is identiek aan de handhaving bij mantelzorgwoningen
en daarmee niets nieuws. Zowel bij de start als bij de afloop van het gebruik maken van deze 
regelingen moet er een melding aan de gemeente plaats vinden volgens de Omgevingswet en 
daarmee is de rechtmatigheid van de bewoning vast te stellen.



Paraplu regeling: voor alle bestemmingsplannen
In plaats van een wijziging van alle bestemmingsplannen met alle bijbehorende beroep en bezwaar 
mogelijkheden kan een paraplu regeling worden getroffen die voor alle bestemmingsplannen geldt. 
Dat vergt wel een besluit van de gemeenteraad. 
Door de regeling voor alle bestemmingsplannen te laten gelden wordt geen onderscheid gemaakt 
tussen binnen en buiten de bebouwde kom. Binnen de bebouwde kom kan op minder percelen 
gebruik gemaakt worden van deze regeling maar ook binnen de bebouwde kom zijn per kern 
tientallen, zo niet enkele honderden percelen met voldoende ruimte om van deze regeling gebruik te
kunnen maken.
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