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Verzonden per e-mail naar info@ede.nl. 

Secretariaat:  
Bovenweg 2 
6721 HW BENNEKOM 
 

  
Aan de leden van de gemeenteraad Ede   
Via Griffie Gemeente Ede   
Bergstraat 4   
6711 DD  EDE   
   
Betreft:  ouderenhuisvesting en bijdrage aan woningcrisis                             Ede,  20 april 2022 
 
Ons kenmerk:  CB/Corr/2022/04/DS 

 
  

   
Geachte leden van de gemeenteraad Ede 

Ruim een jaar geleden hebben wij het door PCOB-Ede opgestelde rapport “Zorgen voor Morgen” over de 
ouderenhuisvesting aan het College en U aangeboden (bijlage). In dat rapport wordt een overzichtelijk aantal 
suggesties gedaan om de problematiek van de ouderenhuisvesting aan te pakken. Tot op heden hebben wij 
helaas nog geen zichtbare actie gezien.  
 
In deze periode van coalitievorming richten wij ons tot u als lid van de nieuw gekozen gemeenteraad met het 
verzoek om op korte termijn al één van de suggesties uit het rapport op te pikken door er in samenhang met 
uw collega’s in de Gemeenteraad nadrukkelijk aandacht voor te vragen.  
 
Het gaat om de pre-mantelzorgwoning (zie bijlage en blz. 9 van ons rapport).  Deze regeling wordt al in 
diverse gemeenten toegepast (bijvoorbeeld: Barneveld,  Boxmeer, Goirle, Hardinxveld-Giessendam of 
Nunspeet). Ede kent deze regeling tot nu toe niet. 
Kort gezegd is een pre-mantelzorgwoning hetzelfde als een mantelzorgwoning, maar dan vooruitlopend op 
het ontstaan van de echte mantelzorgbehoefte. Daar wordt dan wel de voorwaarden aan verbonden dat 
tenminste één van de personen om wie het gaat ouder is dan 70 jaar en dat er een familieband is tussen de 
beide huishoudens.  
En overigens gelden alle regels voor mantelzorgwoningen (omvang, bouwhoogte, etc.) als ook de verplichting 
om na afloop van de mantelzorgsituatie de woonfunctie (veelal keuken en badkamer) weer te verwijderen. 
 
Het grote voordeel van de pre-mantelzorgwoning is dat men in relatieve rust de aanpassing van het huis  kan 
regelen. Een mantelzorgwoning mag pas gerealiseerd worden als er al een zorgbehoefte bestaat. Als dat het 
gevolg is van bijvoorbeeld een herseninfarct dan is het meestal onmogelijk om tijd en aandacht te besteden 
aan ontwerp, regelingen en bouw. Daardoor wordt mogelijk onnodig beroep gedaan op zorginstellingen, die 
ook maar beperkte capaciteit hebben.  Bij een pre-mantelzorgwoning gaat het om een mogelijke verwachting 
als gevolg van ouderdomsgebreken zoals dementie of slecht ter been worden.  
Belangrijk neven effect van de pre-mantelzorgwoningen is dat een ander (jong) huishouden gehuisvest kan 
worden wat de druk op de woningmarkt vermindert. In de bijlage beschrijven wij de pre-mantelzorgwoning 
meer uitgebreid.  
 
 
 
 
 

mailto:info@ede.nl
https://www.boxmeer.nl/organisatie/regelgeving_41712/item/beleidsregel-pre-mantelzorgwoningen_58987.html
https://www.goirle.nl/fileadmin/files/goirle/04.Verhuizen-verbouwen/Bestemmingsplannen/Beleidsregel_pré-mantelzorgwoningen.pdf
https://www.hetkompashardinxveld-giessendam.nl/lokaal/zorg/343725/gemeente-verruimt-mogelijkheden-voor-mantelzorgwoning-704956
https://www.nunspeet.nu/nunspeet-staat-pre-zorgwoningen-toe/
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Met nadruk vragen wij u als raadsleden om initiatief in deze opdat deze op zich vrij eenvoudige mogelijkheid 
al op 1 januari 2023 kan in gaan. 
  
In afwachting,  
met vriendelijke groet,  

 
 

Dick Smith – secretaris a.i. 

 

Bijlagen:  a. toelichting op pré mantelzorg woningen 
  b. rapport “zorgen voor morgen” versie februari 2021 


