
 
 
Aan: Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Groningen 
Betreft: Schriftelijke vragen ex. Art. 38 RvO aangaande beleid omtrent pre-mantelzorgwoningen 
Datum: 1 oktober 2021 
 
Geachte college, 
 
In onze huidige samenleving zien we dat ouderen steeds langer zelfstandig blijven wonen. Voor 
mensen met een intensieve zorgindicatie is het sinds de Wmo van 2015 mogelijk om vergunningsvrij 
een mantelzorgwoning te plaatsen op een bouwkavel, bijvoorbeeld in de tuin van eigen kinderen. 
Op die manier is het voor ouderen mogelijk om zelfstandig te blijven wonen en tegelijkertijd de hulp 
en ondersteuning te krijgen die ze nodig hebben.  
 
Voor ouderen die nog geen intensieve zorgindicatie hebben, is dit echter niet mogelijk. Nu zijn er 
verschillende ontwikkelingen in gemeentes waarbij deze regelgeving wordt uitgebreid en/of 
vereenvoudigd. Zo hebben o.a. de gemeenten Amersfoort en Nijkerk onlangs nieuw beleid 
vastgesteld voor zogenaamde pre-mantelzorgwoningen: mantelzorgwoningen voordat de 
mantelzorg eigenlijk nodig is. Op deze wijze kunnen ouderen langer zonder hulp van 
zorgmedewerkers wonen. 
 
Ambtelijk navragen wijst uit dat de gemeente Groningen nog geen beleid heeft op pre-
mantelzorgwoningen. De fractie van de ChristenUnie is erg positief over pre-mantelzorgwoningen en 
vindt dat hier meer aandacht voor moet komen. Door deze woningen kunnen ouderen waardig 
ouder worden. Door dicht bij dierbaren te wonen, kan eenzaamheid worden voorkomen. Andersom 
kunnen ouderen ondersteuning bieden bij bijvoorbeeld opvang van kleinkinderen: zo kan voor elkaar 
worden gezorgd. Daarnaast zorgen pre-mantelzorgwoningen voor een goede doorstroom op de 
woningmarkt. 
 
De fractie van de ChristenUnie wil graag weten wat de mogelijkheden zijn voor pre-
mantelzorgwoningen in de gemeente Groningen en stelt daarom de volgende vragen: 
 

1. Is het college het met de ChristenUnie eens dat pre-mantelzorgwoningen van waardevolle 
toevoeging zijn op het huidige beleid omtrent mantelzorgwoningen? Zo nee, waarom niet?  
 

2. Ziet het college dat er behoefte is aan pre-mantelzorgwoningen in de gemeente Groningen 
en ziet het college kansen in de gemeente Groningen voor dit type woningen? Zo nee, 
waarom niet? 

 
3. Is het college bereid om beleid te maken voor pre-mantelzorgwoningen? Zo ja, op wat voor 

termijn en onder welke voorwaarden? Zo nee, waarom niet? 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Tessa Moorlag 
ChristenUnie Groningen 
 
 


