MEMO van college aan de raad
datum

: 12 april 2011

aan

: Gemeenteraad

van

: College

onderwerp

: Stand van zaken Beleidsnotitie mantelzorgwoningen

Portefeuillehouder: Alwin Hietbrink
Inlichtingen bij : Janna Arjaans

Aanleiding


Ons college wil uw raad informeren over de stand van zaken Beleidsnotitie
mantelzorgwoningen.

Kernboodschap
Bestuurlijke opdracht
Deze memo gaat over de stand van zaken Beleidsnotitie mantelzorgwoningen. Uw raad
heeft in februari 2010 ten aanzien van beleid mantelzorgwoningen besloten:
1. opdracht te geven aan het college om beleid voor te bereiden op basis waarvan
verzoeken om vrijstelling beoordeeld kunnen worden en dit beleid ter vaststelling aan de
gemeenteraad voor te leggen;
2. opdracht te geven aan het college om te zorgen dat binnen een jaar door middel van een
paraplubestemmingsplan wordt voorzien in een uniforme regeling voor bestaande en nieuwe
bestemmingsplannen die het mogelijk maakt tijdelijk vrijstelling te kunnen verlenen van het
bestemmingsplan ten behoeve van mantelzorg;
3. bij het opstellen van dit beleid de Beleidsnotitie mantelzorgwoningen gemeente Bergen
(NH) als onderlegger te nemen;
4. opdracht te geven aan het college om dit beleid kenbaar te maken onder burgers;
5. opdracht te geven aan het college om alle daarvoor noodzakelijke uitvoeringshandelingen
te treffen.
In het collegeprogramma 2010-2014 staat vermeld dat in 2011 beleid voor mantelzorgwoningen aan de raad ter besluitvorming wordt voorgelegd. Reden om een plan van aanpak
vast te stellen door ons college.
Plan van aanpak Beleidsnotitie mantelzorgwoningen
Wij hebben d.d. 29 maart 2011 ingestemd met het plan van aanpak Beleidsnotitie
mantelzorgwoningen. Nu kan de projectgroep aan de slag om een beleidsnotitie
mantelzorgwoningen te maken met daarbij een impactanalyse om de consequenties van de
uitvoering in beeld te brengen.

Thema’s die aan de orde komen bij het maken van een beleidsnotitie mantelzorgwoningen
zijn de volgende:
Ruimtelijke afwegingskaders; planologische procedure die het mogelijk maakt
mantelzorgwoningen te realiseren;
Verschillende mogelijkheden mantelzorgwoning (in de woning, aan de woning,
bestaand bijgebouw of mobiele mantelzorgwoning en nieuwbouw bijgebouw,
onderscheid flexibele en permanente mogelijkheden);
Beleid ten aanzien van recreatiewoningen;
Handhaving;
Afstanden tot de buren, geen gevolgen voor bedrijfsvoering bedrijven;
Geen splitsing van perceel of 2 woningen als gevolg van dit beleid (blijft 1 adres);
Indicatie CIZ;
Definiëring mantelzorg;
Wmo-voorzieningen; wat betekent dit beleid voor de wmo-voorzieningen en het
beroep dat daarop wordt gedaan.
Bij de visievorming moeten de volgende ontwikkelingen en beleid in het project worden
betrokken:
Beleidsnotitie mantelzorgwoningen Groen Links Bergen (NH) januari 2010
Raadsvoorstel en raadsbesluit Beleid mantelzorgwoningen (16 februari 2010)
Handreiking Mantelzorg en Wonen 2011. Mantelzorg dichter bij huis. Primo-NH
Beleidsnotitie mantelzorgwoningen. Nieuw beleid voor mantelzorgwoningen.
Gemeente Beemster (november 2009)
Beleidsregels mantelzorg. Gemeente Leek (versie september 2009)
Handhavingsbeleid Permanente Bewoning Recreatiewoningen (juni 2008)
Tweede fase handhaving permanente bewoning recreatiewoningen (2011)

Planning
In de onderstaande tabel wordt in hoofdlijnen de planning van het proces weergegeven.
Naast de maand staat wat wordt gedaan (activiteit), door wie (actoren) en wat het resultaat is
(producten).
Maand

Activiteit

Actoren

Producten

Maart 2011

Bespreken plan van
aanpak
Bespreken plan van
aanpak
Besluitvorming plan van
aanpak
Maken beleidsnotitie
Bespreken concept
beleidsnotitie
Aanpassen conceptbeleidsnotitie
Besluit tot
terinzagelegging
Overleg en inspraak
Overleg met
raadscommissie
Antwoordnota
Eindopmaak
Besluitvorming

MTO

Concept Plan van
Aanpak
Concept Plan van
Aanpak
Plan van Aanpak

In- en externe
communicatie

Projectleider ism Bureau Communicatie

Maart 2011
Maart 2011
April – juni 2011
1e helft juli 2011
Augustus 2011
Begin september 2011
September/oktober 2011
September/oktober 2011
Oktober 2011
Oktober/november 2011
4e kwartaal 2011-1e
kwartaal 2012
1e kwartaal 2012

Projectgroep (via mail) en pho
College van burgemeester en wethouders
Projectgroep
MT, pho en Wmo-adviesraad

Concept-Beleidsnotitie

Projectgroep
College van burgemeester en wethouders

Terinzagelegging
concept-beleidsnotitie

Projectleider, portefeuillehouder,
raadscommissie
Projectleider en projectgroep
Projectgroep en projectleider
College /raadscommissie /gemeenteraad

Aanvullingen conceptbeleidsnotitie
Antwoordnota
Concept-beleidsnotitie
Vastgestelde
beleidsnotitie
Persbericht,
gemeentekrant/website
en eventueel folder

