Mantelzorg en

Wonen

Naar een gemeente waar mantelzorgers
plezierig wonen
Ruim de helft van de mantelzorgers geeft aan de zorg niet
langer vol te houden als er geen oplossing komt voor de
woonsituatie. Bij ruim de helft is een woningaanpassing,
verhuizing naar een meer geschikte woning of een woning
in de buurt van elkaar nodig (Nationaal Mantelzorgpanel,
2011). Mezzo ontvangt signalen dat mantelzorgers bij het
uitvoeren van hun zorgtaken tegenwerking ervaren vanuit
de gemeente wanneer zij hun woonsituatie willen veranderen om voor een naaste te zorgen. Nu mensen steeds langer
thuis blijven wonen en gemeenten steeds meer invloed op
het woonbeleid kunnen uitoefenen, is het van belang
huidige knelpunten op te lossen.

Waar lopen mantelzorgers tegenaan?
De wachtlijsten voor huurwoningen en aangepaste woningen
zijn lang en het is lastig voor mantelzorgers een urgentieverklaring
te krijgen. De gemeente vergoedt vaak maar één keer een woning
aanpassing, waardoor de zorgvrager niet meer kan verhuizen.
Het duurt meestal twee jaar voordat mantelzorgers in aanmerking
komen voor medehuurderschap waardoor zij bij overlijden van
de zorgvrager niet in de woning kunnen blijven. Wanneer
mantelzorgers voor het zorgen voor hun naasten hun woning
willen aanpassen, verbouwen of bijbouwen vragen sommige
gemeenten een indicatie voor zorg. Een aantal ontwikkelingen
biedt de gemeente mogelijkheden om het zorgen voor elkaar te
vergemakkelijken. Denk daarbij aan de nieuwe huisvestingswet,
het vergunningsvrij bouwen en de verantwoordelijkheid van de
gemeente om ondersteuning te bieden aan mantelzorgers.

Concrete adviezen:

✓H
 andel in de geest van wet- en regelgeving en niet volgens de
letter. Met het leveren van maatwerk kan makkelijker en
plezieriger voor elkaar worden gezorgd.

✓ S preek met woningcorporaties af dat mantelzorgers
sneller medehuurder kunnen worden.

✓M
 aak gebruik van de wet vergunningsvrij bouwen zodat
✓ Z org dat de gemeente beleid maakt op mantelzorg en wonen.
✓B
 etrek mantelzorgers en hun belangenorganisaties bij

voor het verlenen van mantelzorg gemakkelijk op eigen
erf kan worden bij- of aangebouwd en mantelzorgwoningen
en douche-units geplaatst kunnen worden.

beleid dat hen aangaat.

✓N
 eem maatregelen om de financiële gevolgen voor
beleid op elkaar afstemmen en dat er één aanspreekpunt is.

✓ Z org dat medewerkers van de gemeente, de organisaties
voor mantelzorgondersteuning en de wijkteams, mantelzorgers goed kunnen informeren over.

✓ Z org dat mantelzorg meeweegt bij de bepaling van
urgentie voor woningtoewijzing.

Partijen die een rol spelen in het lokaal mantelzorg woonbeleid
De gemeente is verantwoordelijk voor de huisvesting van haar
burgers. Woningcorporaties zijn een belangrijke partner.
Gemeenten kunnen bij de toewijzing van woningen samenwerken
met buurgemeenten.
www.mezzo.nl
Meer informatie en goede voorbeelden uit verschillende
gemeenten, achtergronden en advies vindt u in het themadossier
Wonen op de website van Mezzo. Of vraag uw regioadviseur bij
Mezzo om advies over het Wmo-beleid in uw gemeente.

mantelzorger en zorgvrager te beperken, verlaag bijvoorbeeld de leges van bouwvergunningen.

✓M
 aak het mogelijk dat woningaanpassingen bij verhuizing
opnieuw kunnen worden vergoed als verhuizing de
mantelzorg makkelijker maakt.

✓V
 raag woningcorporaties samen te werken aan voldoende
aangepaste woningen.

Wat doet Mezzo?
Mezzo, de landelijke vereniging voor mantelzorgers en
vrijwilligerszorg, behartigt de belangen van mantelzorgers en de
vrijwilligerszorg in Nederland. Daarnaast geeft Mezzo voorlichting,
informatie en advies. Leden zijn mantelzorgers, lokale en regionale
belangenbehartigers mantelzorg en lokale en regionale
organisaties die mantelzorgers ondersteunen en vrijwilligers
inzetten. Dat zijn organisaties voor mantelzorgondersteuning
en organisaties voor vrijwilligerszorg: Vrijwillige Thuishulp,
Buddyzorg, Vriendendiensten en Georganiseerde Burenhulp.
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✓ Z org dat de afdelingen Wmo en ruimtelijke ordening hun

