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Betreft: reactie op adviesaanvraag inzake ‘Beleidsregels mantelzorgwoningen 2016’
Geachte mevrouw Sorensen,
met deze brief reageert de Participatieraad Maasdriel (PRM) op de adviesaanvraag van 1
september 2016 inzake ‘Beleidsregels mantelzorgwoningen 20161’.
De PRM waardeert het dat de gemeente het mogelijk maakt dat mantelzorgers tijdelijk
gebruik kunnen maken van een zogeheten mantelzorgwoning. Het toenemende beroep op
mantelzorgers geeft daartoe alle aanleiding.
De PRM spreekt ook zijn waardering uit voor de voorliggende stukken. Zij zijn duidelijk
toegeschreven naar de doelgroep en goed leesbaar; iedereen kan lezen wat er bedoeld
wordt. Ook het doorverwijzen naar instanties waar verder informatie ingewonnen kan worden
over financiële gevolgen is compleet. De folder voor de inwoner is duidelijk.
Ook al staan alle beleidsregels duidelijk omschreven; de ruimte voor maatwerk in individuele
gevallen is heel belangrijk.
Hieronder geeft de PRM per stuk zijn bevindingen. Daarbij heeft hij dankbaar gebruik
gemaakt van de input van mevrouw Saskia Cornelissen, mantelzorgconsulent van Welzijn
Bommelerwaard.
Met betrekking tot de Beleidsnotitie
Blz. 4
het woordje “kort” kan weggelaten worden als het om een procedure van 8 weken gaat.
Blz 9
ad 2 controle en handhaving.
De achterblijvende partner moet de mantelzorgwoning verlaten omdat de mantelzorgvrager
niet meer in de mantelzorgwoning woont.
De PRM vraagt zich af wat er moet/mag gebeuren als niet binnen een jaar een geschikte
vervangende woning gevonden wordt. Hij adviseert ernaar te streven dat er binnen 4
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maanden zo’n vervangende woning moet zijn, met een uitloop naar 1 jaar en de mogelijkheid
om eventueel de hardheidsclausule toe te passen.
Blz 11 kosten
De PRM wijst op de casus van een echtpaar met een koophuis, waarbij er vanwege de
mantelzorgbehoefte gebruik wordt gemaakt van een mantelzorgwoning bij de familie en
tegelijkertijd de koopwoning wordt aangehouden omdat de partner voornemens is om daar
weer te gaan wonen als de zorgbehoevend partner is opgenomen of overleden. Kunnen de
kosten dan tegen elkaar worden weggestreept en is er dan een mogelijke tegemoetkoming?
De PRM beveelt aan te komen tot een verlichting van de Leges kosten en een tijdelijke
kwijtschelding van de OZB
Met betrekking tot de Informatiebrochure ‘een mantelzorgwoning iets voor u?’
Blz. 5, 5e alinea:
Met betrekking tot de uitzondering van 16 weken als er al een partner in de
mantelzorgwoning blijft wonen. Bij aanvang van het bewonen van de mantelzorgwoning door
een echtpaar zou volgens de PRM als advies kunnen worden gegeven dat de bewoners van
de mantelzorgwoning ingeschreven blijven bij een woningbouwvereniging als
woningzoekend omdat de kans dan groter is om een andere woning te vinden voor de
partner na beëindiging van de mantelzorg.
Blz 5 Mantelzorgrelatie en verklaring …
De PRM vraag zich af hoe geïndicieerd en gemeten wordt of er sprake is van een
mantelzorgrelatie. Hij gaat ervan uit dat de professionals en hulpverleners hierin de
bepalende rol vervullen. Om gegronde reden kan een aanvraag afgewezen worden en
bezwaar is altijd mogelijk
Blz 7 waar moet u financieel rekening mee houden:
Er wordt gerefereerd aan de mogelijke gevolgen voor een WMO indicatie. Volgens de PRM
staat dit enigszins in contrast met de beleidsnotitie mantelzorgwoningen blz 5 , 3e alinea.,
omdat daarin staat dat de gemeente er zowel een maatschappelijk als een financieel belang
bij heeft dat mantelzorgers een deel van de zorg op zich nemen.
Blz 9 punt 6:
De PRM stelt voor het volgende toe te voegen:
Vraag u goed af of de mantelzorgontvanger er echt mee geholpen is. Soms kan (gaan)
wonen in het verzorgingshuis of verpleeghuis passender zijn omdat iemand meer toezicht of
begeleiding nodig heeft. Hierin kan de wijkverpleegkundige van het externe gebiedsteam u
adviseren of de mantelzorgconsulent van Welzijn Bommelerwaard.
Voor uw eigen privacy realiseert u zich goed dat visite, thuiszorg en of ander hulpverleners
over uw erf of door uw eigen huis gaan.
Informeer wat de mogelijke financiële consequenties kunnen zijn en of u of de
mantelzorgvrager bereid en in staat is om deze kosten te dragen.
Ook al heeft u een mantelzorgwoning, de mantelzorgontvanger kan thuiszorg blijven krijgen
en ook blijven de regels voor opname in een verpleeg- of verzorgingshuis dezelfde.
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Met betrekking tot Beleidsregels mantelzorgwoningen 2016
Blz 6, artikel 2 Toetsings-en beoordelingscriteria:
Onder punt 3 wordt gesproken over in het geding zijnde belangen, mogelijk moet hier
explicieter worden vermeld wie beoordeelt/beslist of er sprake is van wederzijdse belangen.
punt 8
De PRM vraagt zich af waarom een huishouden van meer dan twee personen in de
mantelzorgwoning niet is toegestaan. Hij stelt voor dit punt niet te vermelden en een
oplossing te zoeken via de hardheidsclausule.
Blz, 7 art. 3 Controle en handhaving
In de conceptversie staat bij de opmerkingen dat mantelzorgverlener binnen 16 weken voor
een andere woning moet zorgen na overlijden of opname van persoon met
mantelzorgbehoefte. 16 weken lijkt de PRM onhaalbaar; hij adviseert om deze periode uit te
breiden naar 6 maanden en als dat niet lukt dat dan pas de hardheidsclausule ingaat

Blz 7, art. 5 kosten
De PRM stelt voor een extra punt 5 op te nemen:
Het bewonen van een mantelzorginwoning kan gevolgen hebben voor (de hoogte van) uw
uitkering.
Blz 7, artikel 5
De PRM geeft in overweging dat de gemeente ertoe kan besluiten om de Legesverordening
en de onroerend zaak belasting niet in rekening te brengen omdat het om mantelzorg gaat.
Het bespaart de overheid kosten als er ook zorg door een mantelzorger gegeven wordt.
Overigens zou een deel van het mantelzorgcompliment hiervoor gebruikt kunnen worden.

De PRM vraagt u de gemeenteraad te informeren over dit advies.

Met vriendelijke groet,

Mieke Boas
Voorzitter Participatieraad Maasdriel
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