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Wat is er financieel mogelijk vanuit de WMO? Stel iemand wil een mantelzorgwoning, 

maar kan de huur niet betalen of kan  de bouwkosten niet betalen? 

 

De huur van units wordt betaalt door de gemeente. Bij 18 + betaalt de cliënt een eigen 

bijdrage. De eigen bijdrage is inkomensafhankelijk en wordt eens in de 4 weken betaalt 

door de cliënt. Het CAK berekend de bijdrage. Deze bijdrage is nooit meer dan de 

kostprijs. In geval van een minderjarige cliënt is de onderhoudsplichtige ouder of degene 

die anders dan de ouder samen met de ouder het gezag uitoefent de bijdrage in de 

kosten verschuldigd. De kosten voor de plaatsing en herstel/demontagekosten van de 

unit worden betaalt door de gemeente.   

  

Niet iedereen komt in aanmerking voor een unit. Afhankelijk van de situatie kan er voor 

een andere oplossing gekozen worden. Wellicht is verhuizen naar een gelijkvloerse 

woning een betere optie of opname in een Wlz instelling. 

  

De kosten voor bijvoorbeeld een chalet bouwwerk welke gebruikt wordt als 

mantelzorgwoning worden niet betaald door de gemeente. Voor een eventuele aanbouw 

aan de woning geldt dezelfde regeling als bij de unit. De uitbouw wordt dan betaald door 

de gemeente. Bij 18+ betaalt de cliënt een eigen bijdrage. De eigen bijdrage is 

inkomensafhankelijk en wordt eens in de 4 weken betaalt door de cliënt. Het CAK 

berekend de bijdrage. Deze bijdrage is nooit meer dan de kostprijs. In geval van een 

woningaanpassing voor een minderjarige cliënt is de onderhoudsplichtige ouder of 

degene die anders dan de ouder samen met de ouder het gezag uitoefent de bijdrage in 

de kosten verschuldigd. 

 

Zijn er afspraken met Mercatus over het beschikbaar stellen van mantelzorgwoningen  

tegen huurwaarde? 

 

Ja, in het kader van de WMO is het volgende afgesproken: 

 Bij een WMO aanvraag wordt eerst de situatie door een WMO consulent ter 

plekke bekeken. Daarna wordt er een keuze gemaakt tussen verhuizen of 
een zorgunit plaatsen.  

 Mercatus gaat in Emmeloord een proefwoning realiseren, met een zorgunit 
(slaapkamer en badkamer op begane grond). 

 In Rutten wordt de zorgunit nu eerst als pilot aangeboden door Mercatus 

aan de bewoners van de Sportweg en Meerweg. Ondertussen onderzoekt 
Mercatus hoe het concept verder uitgerold kan worden. 

 

Ik ga er vanuit dat maatwerk betekent dat er afwijkingen plaats kunnen vinden op regels 

als bv. aantal  meters liggend  van hoofdgebouw? In dat geval klopt de visie van 

maatwerk en dan hoeft er ook niets gedaan te worden wat mij betreft.  



Door de wetswijzing is het in de meeste gevallen mogelijk vergunningvrij een 

mantelzorgwoning te plaatsen of een aanbouw te realiseren. Wanneer het realiseren van 

een mantelzorgwoning of een aanbouw niet vergunningvrij kan, kan er vaak op grond 

van het geldende bestemmingsplan een omgevingsvergunning verleend worden. 

Wanneer het ook niet past binnen het geldende bestemmingsplan kan er worden 

afgeweken van het bestemmingsplan. Het afwijken is een bevoegdheid en geen plicht. Of 

het afwijken mogelijk is zal per situatie beoordeeld moeten worden. In dat geval is er dus 

inderdaad sprake van maatwerk. 

 

Maar mijn motie ging wat verder dan het  bestemmingsplan alleen. Wil je respijtzorg echt 

mogelijk maken, dan zul je daar een visie over moeten hebben en beleid op moeten 

maken.  

 

De gemeente kent beleid op het gebied van ondersteuning van mantelzorger. Namelijk 

de Sociale Structuurvisie en het deelplan Wet maatschappelijk ondersteuning 2015-2018. 

Het deelplan is onderdeel van de Sociale structuurvisie.  

Respijtzorg is een mogelijke manier om mantelzorgers te ondersteunen. In de 

beleidsregels Maatschappelijke ondersteuning 2015 staat respijtzorg niet letterlijk 

benoemd, aangezien hierin de maatwerkvoorzieningen staan genoemd die kunnen 

worden ingezet voor zowel de cliënt als voor de mantelzorger zelf. Deze 

maatwerkvoorzieningen kunnen worden gezien als respijtzorg. Bijvoorbeeld als cliënt 

naar de logeeropvang gaat, dan is dit tegelijkertijd respijtzorg voor de mantelzorger. 

 

Het maatwerk bieden bij bestemmingsplanswijzigingen, is dat wat in het beleid kan 

staan? Hoeft dan verderop helemaal niet uitgewerkte worden.  

 

 


