
 

“RAADSMEMO”  is de vorm van actieve informatievoorziening aan de gemeenteraad, waarbij een actuele ontwikkeling of 
aanvullende informatie wordt meegedeeld door een portefeuillehouder. Een raadsmemo is bedoeld ter kennisname. 
“RAADSINFORMATIE”  is de vorm van actieve informatievoorziening aan de gemeenteraad, waarbij de actuele stand van zaken 
van een beleidsonderwerp uit programmabegroting/collegeprogramma of van een project wordt beschreven. De raadsinformatie 
wordt door het college aangeboden aan de raad en wordt standaard geagendeerd voor de eerstvolgende vergadering van de 
commissie Algemeen of Fysiek. 

 
 

 Raadsmemo 

Datum:  13 januari 2015 

Aan:  Gemeenteraad van Hof van Twente  

Kopie aan:   

Van:  drs. W.J.H. Meulenkamp 

Voor informatie:  G.R.F. ter Braak, Publiekscentrum  

Onderwerp:  Vergunningsvrije mantelzorgwoningen na 1 november 2014 

 

1. Aanleiding 

Op 1 november 2014 is het gewijzigde Besluit omgevingsrecht (Bor) in werking getreden. Met 

de wijziging van dit besluit zijn ook de regels voor het vergunningsvrij bouwen gewijzigd. Een 

belangrijke wijziging zijn de vergunningsvrije mantelzorgwoningen. 

2. Inhoudelijke mededeling 

Wat is mantelzorg? 

In het besluit wordt onder mantelzorg verstaan: “intensieve zorg of ondersteuning, die niet in 

het kader van een hulpverlenend beroep wordt geboden aan een hulpbehoevende, ten 

behoeve van zelfredzaamheid of participatie, rechtstreeks voortvloeiend uit een tussen 

personen bestaande sociale relatie, die de gebruikelijke hulp van huisgenoten voor elkaar 

overstijgt, en waarvan de behoefte met een verklaring van een huisarts, wijkverpleegkundige of 

andere door de gemeente aangewezen sociaal-medisch adviseur kan worden aangetoond”. 

Als gemeente kunnen en mogen wij geen strengere eisen stellen aan het begrip mantelzorg. 

Bij controle door een handhaver, mag er alleen gevraagd worden naar een verklaring. 

 

Welke mogelijke mantelzorgwoningen zijn vergunningsvrij? 

Mogelijke vergunningsvrije mantelzorgwoningen: 

1. In een bestaand (legaal) bijgebouw. Bijvoorbeeld een schuur, schöppe, garage of een 

voormalige leegstaande bedrijfswoning. Er geldt dan geen maximaal oppervlak; 

2. Een nieuw te bouwen (permanent) bijgebouw in het achtererfgebied mits wordt voldaan 

aan de bebouwingspercentages tot een maximum van 150 m²;. 

3. Een tijdelijke mantelzorgunit in het achtererfgebied. Binnen de bebouwde kom als aan de 

bebouwingspercentages wordt voldaan tot een maximum van 150 m² of buiten de 

bebouwde kom altijd toegestaan tot een maximum van 100 m². 
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Zodra de behoefte aan mantelzorg verdwijnt, moeten de bijgebouwen in functie ondergeschikt 

gemaakt worden aan de woonfunctie en tijdelijke units moeten worden verwijderd.  

Voor alle mogelijkheden geldt dat er sprake moet zijn van één huishouden van maximaal twee 

personen, van wie ten minste één personen mantelzorg verleent aan of ontvangt van een 

bewoner van de (hoofd)woning. 

 

Hoe was het geregeld? 

In het bestemmingsplan “Buitengebied Hof van Twente” was het al mogelijk om mantelzorg te 

verlenen in een woning omdat inwoning bij recht is toegestaan. In de bebouwde kom is dit niet 

geregeld. Ieder verzoek om mantelzorg werd op zich beoordeeld en waar nodig werd 

maatwerk toegepast. 

 

Advisering 

Er wordt er door ons op aangedrongen om de mantelzorgwoning zo te bouwen zodat deze 

rolstoelvriendelijk is. Daarbij moet gedacht worden minimale deurbreedtes, indeling badkamer 

e.d.. Uitgangspunt is dat er in principe geen extra beroep gedaan wordt op Wmo-gelden.  

 

De regels die nu zijn opgenomen in de Bor zijn in veel gevallen ruimer dan de regels van voor 

1 november 2014. Echter zijn ze voor een leek moeilijker om te lezen en te begrijpen. Wij 

zullen daarom de komende tijd extra inzetten op vooroverleg om te voorkomen dat er achteraf 

gehandhaafd moet worden. 

3. Conclusie 

Dat er behoefte is aan mantelzorgwoningen is bekend. Er zijn bij ons een aantal initiatieven 

voor mantelzorgwoningen ingediend en wij hebben deze mensen geadviseerd over de 

mogelijkheden. Maar omdat het niet verplicht is om vooraf toestemming te vragen bij de 

gemeente kunnen wij geen totaal inschatting maken van het aantal mantelzorgwoningen die 

binnen de gemeente in gebruik zijn of worden genomen.  

 

 

 

 

 

 

 


