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Wij beantwoorden de vraag als volgt:

1. Wij zijn bekend met deze mogelijkheden. Voor zover bekend is hier nog geen gebruik 
van gemaakt.

2. Het vergunningsvrij bouwen is landelijk geregeld in het Besluit omgevingsrecht. Dit 
besluit stelt in beginsel dat het gebruik van een bestaand bouwwerk voor huisvesting 
in verband met mantelzorg vergunningsvrij is. Wil men echter een unit plaatsen dan 
wel een aanbouw realiseren, dan zal er bekeken moeten worden of het Besluit 
daarvoor mogelijkheden biedt. De maximale oppervlakte in m2 voor het 
vergunningsvrij plaatsen van een unit dan wel een aanbouw, binnen de bebouwde 
kom, is afhankelijk van de grootte van het betreffende perceel (bebouwingsgebied) én 
de oppervlakten aan bijbehorende bouwwerken dat reeds op het perceel aanwezig is. 
Er is dus geen standaard dat een unit van maximaal 40 m2 vergunningsvrij mag 
worden geplaatst. Per perceel zal berekend moeten worden wat de mogelijkheden 
hiervoor zijn. Buiten de bebouwde kom is daarnaast het plaatsen van een unit ten 
behoeve van de huisvesting voor mantelzorg dat geheel of in delen verplaatsbaar is, 
waarbij de oppervlakte niet meer is dan 100 m2, vergunningsvrij. Afhankelijk van de 
situatie zal er gekeken kunnen worden of het om permanente dan wel vaste 
bebouwing kan gaan.

3. Er is een wezenlijk verschil tussen -zoals hier genoemd- een aanleunkamer en een 
mantelzorgwoning.Een mantelzorgwoning is bedoeld om de mantelzorger dichtbij te 
laten wonen en op die manier zorg te verlenen.De mantelzorgwoning komt naar zijn 
aard niet in aanmerking voor een Wmo-vergoeding.De aanleunkamer, bedoeld als een 
‘losse’ aanbouw, zodat de persoon met beperkingen gebruik kan blijven maken van de 
woning kan in principe in aanmerking komen voor een Wmo-vergoeding. Kortom, de 
aanleunkamer kan gelden als een Wmo-maatwerkvoorziening woningaanpassing, de 
mantelzorgwoning kan dat niet.Voor wat betreft de aanleunkamer geldt verder dat de 
gemeente hierin de kosten van de verschillende oplossingen mag betrekken en als 
een maatwerkvoorziening noodzakelijk is, de goedkoopst adequate voorziening zal 
verstrekken.Zo kan het zijn dat een verhuizing of aanpassingen van de woning zelf 
een adequate en goedkopere oplossing bieden.

4. Als iemand met een hulpvraag komt als gevolg van het ondervinden van beperkingen 
wordt naar een passende oplossing gezocht. Een aanleunkamer is daarbij een 
mogelijkheid.
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