
Beste raads- en commissieleden,

Hieronder treft u de beantwoording aan van de vragen gesteld door het CDA m.b.t. 
mantelzorgers i.r.t. de huisvestingsverordening. 

Vraag:

1.    Vanaf 2016 heeft Vivare twee woningzoekenden gehuisvest met een 
mantelzorgurgentieverklaring. Hoeveel aanvragen zijn er vanaf 2016 gedaan voor een 
mantelzorgurgentieverklaring en hoeveel daarvan zijn er afgewezen?

2.    Als er veel mantelzorgurgentieverklaringen worden afgewezen, wat zijn daarvan de 
belangrijkste redenen? Zijn bijvoorbeeld de voorwaarden te streng?

3.    Als het aantal aanvragen voor een mantelzorgurgentieverklaring klein is, waarom kiest 
het college dan voor het opstellen van beleidsregels? Kan het aantal aanvragen door betere 
communicatie worden vergroot?

Antwoord:

1.    Het is niet exact bekend hoeveel aanvragen er zijn gedaan en hoeveel daarvan zijn 
afgewezen. De reden daarvan is dat de brief die aanvragers ontvangen van de gemeente, niet 
in ons besluitsysteem staat, maar in een registratiesysteem. Uit dat systeem is geen 
managementinformatie over de mantelzorgurgentieverklaring te halen omdat het 
besluitsysteem is ingericht voor onder andere besluiten op Wmo-aanvragen en niet op 
besluiten op basis van de huisvestingsverordening. De medewerkers van de Frontoffice van 
het Sociaal Team beoordelen de aanvragen voor mantelzorgurgentieverklaringen. Volgens 
hen gaat hem om enkele aanvragen per jaar. We gaan kijken op welke manier de registratie zo 
kan worden ingericht dat we wél inzicht hebben in het aantal aanvragen, toekenningen en 
afwijzingen.

2.    Gelet op het antwoord op vraag 1 kan deze vraag niet worden beantwoord.

3.    Aanvragen voor mantelzorgurgentieverklaringen zijn nu lastig te beoordelen omdat de 
regels van de huisvestingsverordening daarvoor te weinig houvast bieden. Dat maakt het ook 
lastig om aan betrokkenen uit te leggen in welke gevallen aanvragen worden gehonoreerd dan 
wel worden afgewezen. Daarom heeft het college, ook nu het aantal aanvragen klein is, 
behoefte aan beleidsregels waaraan aanvragen kunnen worden getoetst en die kenbaar zijn 
voor onze inwoners. Nadat de regels op orde zijn, zal de gemeente hierover communiceren 
met potentiële aanvragers en de organisaties die zijn betrokken bij de mantelzorg.


