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Ons kenmerk Bijlagen

Onderwerp
Beantwoording schríftelijke vragen over hoge kosten aanbouw voor inwonende mensen met beperking

Geachte heer Ooms,

Op 29 december heeft u ons schríftelijke vragen gesteld op grond van artikel 36 van het Reglement 
van orde met als onderwerp Hoge kosten aanbouw voor inwonende mensen met beperking.

Vraag 1: Hoeveel mensen hebben informatie ingewonnen voor een woonunit, verbouwing of 
uitbouw in 2018?

Antwoord:
Inwoners met een ondersteuningsvraag op het gebied van zelfstandig leven en meedoen in de 
maatschappij kunnen zich melden bij het Sociaal Team. Het Sociaal Team beoordeelt op basis van 
onderzoek eerst wat de meest passende oplossing is voor de ondersteuningsvraag. Een Wmo- 
maatwerkvoorziening in de vorm van een verbouwing, uitbouw of woonunit is hier een voorbeeld van. 
Het Sociaal Team houdt niet schríftelijk bij hoeveel mensen informeren naar specifieke voorzieningen.

Bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, waar de vergunningen voor mantelzorgunits worden 
behandeld, hebben in 2018 vijf inwoners telefonisch gevraagd naar de eisen van een vergunning voor 
een mobiele mantelzorgunit in het buitengebied.

Vraag 2: Hoeveel mensen hebben daadwerkelijk subsidie gekregen, over welke bedragen ging 
dit en welk percentage van het budget was dit?

Antwoord:
Als het Sociaal Team beoordeelt dat een woonunit, verbouwing of uitbouw de meest passende 
oplossing is wordt er een indicatie voor deze maatwerkvoorziening afgegeven. Deze 
maatwerkvoorzieningen worden meestal als voorzieningen in ‘Zorg in natura’ geleverd. Dat wil zeggen 
dat de gemeente, in afstemming met de inwoner, de inzet regelt en betaalt. Een woonvoorziening kan 
ook middels een PGB (persoonsgebonden budget) gerealiseerd worden. De inwoner is dan zelf 
verantwoordelijk voor alles wat hierbij komt kijken, zoals de administratie, het laten uitbetalen aan de 
aanbieder en de kwaliteit van de voorziening. Voor alle Wmo-maatwerkvoorzieningen wordt een eigen 
bijdrage gevraagd, die inwoners per 4 weken moeten betalen.
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Hoeveel woonunits, verbouwing of uitbouw er als maatwerkvoorziening ten behoeve van mantelzorg 
zijn toegekend is niet bekend. Deze maatwerkvoorzieningen worden namelijk geregistreerd als 
woonvoorziening, waar ook bijvoorbeeld deurautomaten en trapliften onder vallen. Bij het afgeven van 
de indicaties voor maatwerkvoorzieningen wordt ook niet bijgehouden of het ten behoeve van 
mantelzorg is.
Op het Wmo-budget is voor woonvoorzieningen in 2018 C 236.000 begroot. In totaal is er C 289.000 
aan uitgegeven. Dit betreft 1230Zo van het begrote budget voor de woonvoorzieningen.

Uit gegevens bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling blijkt dat er in 2018 voor twee mantelzorgunits 
binnen de bebouwde kom een vergunning is verleend, waarvan er één daadwerkelijk is geplaatst en 
één nog niet is geplaatst.
Een aanbouw tot 4 meter diep aan de achtergevel van de oorspronkelijke woning mag vergunningvrij 
worden gebouwd. De gemeente heeft geen inzicht in het aantal voor zorg bedoelde aanbouwen die 
zonder vergunning zijn gerealiseerd.

Vraag 3: Wat zijn precies de eisen om in aanmerking te komen voor een unit, uitbouw of 
verbouw?

Antwoord:
De indicatie voor een Wmo-maatwerkvoorziening is afgestemd op de behoeften en omstandigheden 
van de inwoner. Het is maatwerk, dus welke oplossing nodig is verschilt van persoon tot persoon. Het 
uitgangspunt van de Wmo is dat de ondersteuning leidt tot een resultaat waarmee de inwoner 
zelfstandig kan wonen en leven en zich kan redden in de samenleving.

Voor vergunningen voor het gebruiken van bijgebouwen voor mantelzorg en het plaatsen van mobiele 
units voor mantelzorgsituaties gelden de volgende regels.

Bestaande bebouwing
Bestaande bouwwerken bij een woning, zoals een garage of berging, of de woning zelf kunnen 
worden benut voor mantelzorg. Dit kan dan vergunningvrij. Voorwaarde is dat kan worden aangetoond 
dat sprake is van mantelzorg en dat de bewoning wordt beëindigd nadat de mantelzorg is geëindigd.

Nieuwbouw
Hierbij dient een onderscheid gemaakt te worden tussen het buitengebied en binnen de bebouwde 
kom. Nieuwbouw ten behoeve van mantelzorg is voor woningen in het buitengebied mogelijk in de 
vorm van een geheel of in delen verplaatsbare unit met een oppervlakte van maximaal 100 m2. 
Daarnaast geldt de voorwaarde dat deze verplaatsbare unit in het zogenaamde ‘achtererfgebieď 
wordt geplaatst. Na beëindiging van de mantelzorg moet de unit worden verwijderd.
Binnen de bebouwde kom worden de bouwmogelijkheden bepaald door het bestemmingsplan en de 
regels voor vergunningvrij bouwen (in het Besluit ruimtelijke ordening). Hoe groot zonder vergunning 
gebouwd mag worden varieert per kavel. Daarnaast moet er daadwerkelijk sprake zijn van 
mantelzorg.

Vraag 4: Herkent het College de bovengeschetste knelpunten rond uitbouw, verbouw of 
plaatsing van een unit?

Antwoord:
Inwoners met hulp en ondersteuning vanuit de Wmo betalen een eigen bijdrage, bijvoorbeeld voor 
hulp bij het huishouden, een scootmobiel of begeleiding. Ook bij woningaanpassingen zoals 
mantelzorgunits wordt een eigen bijdrage gevraagd. Tot 1 januari 2019 was dit een 
inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Bij het vaststellen van de hoogte van de eigen bijdrage was
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wettelijk geborgd dat deze werd berekend naar financiële draagkracht van de inwoner en de eigen 
bijdrage hiermee passend was. Een eigen bijdrage van ë 1000 was uitzonderlijk, maar wel mogelijk. 
Echter, door landelijke regelgeving is vanaf 1 januari 2019 de eigen bijdrage voor hulp en 
ondersteuning vanuit de Wmo voor iedereen maximaal C 17,50 per periode van 4 weken. Het inkomen 
of vermogen speelt geen rol meer. Tevens hoeven meerpersoonshuishoudens waarbij één van de 
partners onder de AOW leeftijd is geen eigen bijdrage te betalen voor hulp en ondersteuning vanuit de 
Wmo. Het college zag en ziet de eigen bijdrage niet als knelpunt.

Vraag 5: Is het College bereid de regels tegen het licht te houden en te kijken of er meer ruimte 
kan geboden worden voor eigen oplossingen van inwoners van Houten, met behoud van 
subsidiemogelijkheden? Zo ja wanneer kunt u ons informeren over de uitkomst hiervan?

Antwoord:
Gezien de hierboven geschetste regels en eisen (grotendeels vergunningvrij) voor een uitbouw, 
verbouw of plaatsen van een mantelzorgunit ziet het college op dit moment geen aanleiding om deze 
regels uitgebreid tegen het licht te houden. Daarnaast is het college van oordeel dat het bieden van 
maatwerkoplossingen voldoende ruimte geeft om, samen met inwoners, naar passende oplossingen 
te zoeken. Verder is door een verandering in de landelijke regelgeving vanaf 1 januari 2019 de eigen 
bijdrage voor hulp en ondersteuning vanuit de Wmo (waaronder ook mantelzorgunits) voor iedereen 
maximaal C 17,50 per periode van 4 weken. Dit laat onverlet dat we binnen de gemeente het geheel 
van regelgeving en werkprocessen voor een mantelzorgunit, verbouw of uitbouw blijven monitoren in 
het belang van passende maatwerkoplossingen voor onze inwoners.

Een afschrift van deze brief wordt aan de leden van de raad verzonden.
Als u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met Famke Wouters via telefoonnummer (030) - 
63 92 611.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van de gemeente Houten 
de secretaris, de burgemeester,

.S. den Bieman W.Myďe Jong

Bijlage(n):
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