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Degemeenteraad van Nieuwkoop invergadering bijeen op 14januari 2010
OVERWEGENDE DAT;
• Mantelzorg van bijzondere betekenis is,maar nietvanzelfsprekend.
• Hetdusvan belang isdat mantelzorg de bijdrage aandesamenleving in het
algemeen en aandezorg in hetbijzonder kan blijvenvervullen.
• Steeds meer mensen,gelet opde uitgangspunten van deWMO
(zelfredzaamheid, participatie, sociale samenhang), een beroep zullen moeten
gaan doen opmantelzorg.
• Voor velen straks het aanbod van ouderencentra en serviceflats mogelijk
ontoereikend zullen zijnen niet passen in hunnoden.
• Velen hunzelfstandigheid dus centraal stellen enzo lang mogelijk ineen
thuissituatie willen blijvenwonen.
• Steeds meerzal blijken dater behoefte bestaat aaneen "tijdelijke"oplossing
inof bijeenwoning om indezorgte kunnen voorzien van eenfamilielid.
• Hetaanbevelingen verdient opzoekte gaan naarwoonformulesdiedeze
"toekomstige"groep kan helpen omzo lang mogelijk zelfstandig te kunnen inde
directe nabijheid van hunkinderen.
• Kangoeroewoningen enduplexwoningen, voor ouderen een nieuwe woonvorm
opmaat is. Eenkangoeroewoning heeft eenoppervlakte van maximaal 55m2,
en ispersoon-ofoudergebonden.
• Hetstimuleren van Kangoeroe-en of Duplexwoningen Rijksbeleid is. Diverse
Provincies en Gemeentes dezewoonvormen reeds hebben ingevoerd en
verankerd in bestemmingsplannen.
• Samen Beter Nieuwkoop een notitie c.q.beleidskader heeft opgesteld,
aangaande implementatie van Kangoeroewoningen tbv dezorgdoor kinderen
aan hun ouders dicht bijhuis.
DRAAGT HETCOLLEGE OP:
Aande hand van bijgevoegde notitie kangoeroe c.q.duplexwoningen inde eerste
geplande herziening bestemmingplan opte nemen en hetdan automatisch geldt
voor degehele gemeente Nieuwkoop,waarin voor deze doelgroep een mogelijkheid
wordt geboden omtevoorzien inhunzelfstandigheid indevorm vanwonen op maat
(kangoeroe- enduplexwonen). Hierin moettot uitdrukking worden gebracht dat
vanwege mantelzorg vrijstelling van beperkende regels kanworden gegeven voor
een bepaalde periodeen inde bestemmingsplannen geformuleerde voorwaarden
(duur, grootte van dewoning etc. etc).
Engaat overtotdeorde van dedag.
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BELEIDSKADER implementatie van Kanqoeroewoninqentbv dezorg door
kinderen aan hun ouders dicht bijhuis.
Het beleidsterrein mantelzorgondersteuning iseen relatief nieuw veld voor
gemeenten. DeWet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) geeft hiervoor voor het
eerst eenwettelijk kader. Inmantelzorgondersteuning komen kernbegrippen van de
Wmoterug,zoals zelfredzaamheid, participatie, sociale samenhang en
wederkerigheid. Gemeenten hebben detaak omte presteren op mantelzorgondersteuning. Daarvoor isvisie c.q.zijn uitgangspunten nodig die gemeenten
kunnen gebruiken bij hun beleidsvorming van de mantelzorgondersteuning.
Mantelzorg lijkt degewoonste zaak van dewereld, maar is nietvanzelfsprekend.
Extrazorgvoorelkaar isvan alletijden endebereidheid daartoe isook nu- nog groot. Maar erverandert wel iets indesamenleving. Op de mogelijkheden om
mantelzorg te (blijven) geven zijn macro ontwikkelingen van invloed,zoals
"vergrijzing""gezinsverdunning", 'toenemende arbeidsparticipatie", inkrimping van
professionele zorgendiversiteit, langer doorwerken etc. etc.
Mantelzorg isook van bijzondere betekenis. Het isvan belang dat mantelzorg de
bijdrage aandesamenleving in hetalgemeen enaandezorg inhetbijzonder opzijn
minst kan blijvenvervullen.
Idealiter kunnen mensen het bieden van mantelzorg (=deextra zorg die voortvloeit
uiteen sociaal/familiaire relatie enverleend wordt aan naasten met beperkingen
en/of gezondheidsproblemen) - nog- inpassen inhun leven zonder overbelasting en
met behoud van mogelijkheden van participatie aan andere- ook zo- nodige
aspecten van het leven (denk aanwerk, gezin,opleiding, ontspanning,etc. etc).
Gemeenten staan dichtbij hun burgers en betrekken hen- uit een oogpunt van
medezeggenschap - rechtstreeks bij hetformuleren van beleid. Lokaal geformuleerd
mantelzorgbeleid in het kader van deWmo biedtdan ook de kansom direct inte
spelen openaantesluiten bijde lokale behoeften en mogelijkheden.
Mantelzorgondersteuning is natuurlijk niet uitsluitend deverantwoordelijkheid van de
lokale overheid. Hetzelfoplossende vermogen van desamenleving blijft centraal zijn.
Steeds meer mensenzullen gelet opde uitgangspunten van deWmoeen beroep
moetendoenop mantelzorg.Voor velen zullen straks hetaanbod van ouderencentra
enserviceflats ontoereikend zijn en niet passen inhun noden.Zij stellen hun
zelfstandigheid centraal enwillen zo lang mogelijk ineenthuissituatie blijvenwonen.
Dit isook een besluit van de overheid.Ook blijkt steeds meer dat er behoefte bestaat
aaneen "tijdelijke"oplossing inof bijeenwoning om indezorg te kunnen voorzien
vaneenfamilielid. Indergelijke situaties komt hetvoor dat dan de "verzorgende" een
huurwoning ofeen koopwoning achterlaat, wat hetdoorstromingseffect ten goede
komt. Enkele provincies hebben dit beleid aldoorgevoerd en in bestemmingsplannen
latenopnemen. In Friesland is het plaatsen vaneen kangoeroe woning slechts door
middel van een melding te realiseren.

Daarom vindt MijnPartij Nieuwkoop dat opzoek gegaan moetworden naar
woonformules diedeze 'toekomstige"groep kunnen helpen omzo lang mogelijk
zelfstandig tewonen met eventuele "noodzakelijke" hulp indedirecte nabijheid.
Kangoeroewoningen en duplexwoningen zijnzo'n nieuwewoonvormen,wonen op
maatdus,wat leidttotwonen plus. Een kangoeroewoning heeft eenoppervlakte van
maximaal 55m2,en ispersoon-ofoudergebonden.
Wat is kangoeroewonend?
Kangoeroewonen iseenwoonformulewaarbij een oudere ofeen ouder koppel het
gelijkvloers vaneenwoning betrekt. Eenjonger gezin (hoeft geenfamilie tezijn)
bewoont de andere verdiepingen. Een interfoon indewoning laattoe om
noodsituaties onmiddellijk te melden en hulptevragen. Hetjonge gezin kan
boodschappen doenof hulp bieden bijeentezware klus.Zijverhogen ook het
gevoelvan veiligheid bijde ouderen. Erkan natuurlijk ook een uitwisseling van
diensten plaatsvinden:zo kan hetoudere paar bijvoorbeeld op de kinderen passen.
Wanneer deouderen eigenaar zijnvandewoning kunnen zij bijvoorbeeld opde
kinderen passen o.i.d. De huurprijs isvaak sterk afhankelijk van devraag naar
ondersteuning die de ouderen verwachten en kandus regelmatig aangepast worden
bij meerzorgvraag.
Kangoeroewoningen kunnen deel uitmaken van eenwoonproject, een sociale
woonwijk of inprivébezit zijn. Het kan nieuwbouw zijn of het resultaat van
aanpassingen ofverbouwingen.
Wat isduplexwonen ?
Wanneer een oudereeen annexwoning bijeen bestaande woning,ofeen gedeelte
van een gezinswoning betrekt, meestal bewoond doorfamilieleden,spreekt men van
duplexwonen. Deoudere heeft eenapartwoongedeelte, dat omwillevande privacy
van beide gezinnen bijvoorkeur een individuele toegang heeft.
Kenmerkend voor dezewoonvorm is hetfamiliaal verband. Meestal gaat hetom
ouderen die, hetzij omwille vaneenverminderde zelfredzaamheid, hetzij na het
wegvallen vandepartner, dicht bijde kinderen gaanwonen.Ook hierwordt daardoor
eenwederzijdse dienstverlening mogelijk.
Deprincipes vandetermen duplexwonen en kangoeroewonen worden soms door
elkaar gebruikt. De principes van beidewoonvormen zijn min of meer dezelfde.
Het huidige beleid.
Voor zover MijnPartij Nieuwkoop bekend iseen bouwvergunning vereist voor het
bouwen vaneen kangoeroewoning ofduplexwoning of hetverbouwen van een
bestaande woningtot één vandergelijke woningen. Hetfeit dateenjong gezin zijn
intrek neemt indegezinswoning (in hetgeval van kangoeroewoningen) ofdat een
ouderfamilielid ofeenouder koppel in(een annex van) de gezinswoning komt
wonen (in hetgevalvan duplexwonen) betekent immers een omvorming van een
ééngezinswoning tot een méérgezinswoning. Dit brengt eenwijziging van het gebruik

ende bestemming van hetgebouw metzich mee,en daarvoor is een
bouwvergunning c.q.een gebruikswijziging voor benodigd.Veelal zaleen wijziging
van het bestemmingsplan noodzakelijk zijn, omdat ditfenomeen waarschijnlijk nog
redelijk onbekend isendus uitgesloten wordt ineen bestemmingsplan.
Voorstel.
Inhet huidige beleid issprake vaneen lacune indie zindat de huidige
bestemmingsplannen voor deze doelgroep geen mogelijkheid biedt omtevoorzien in
hunzelfstandigheid indevorm vanwonen op maat (kangoeroe- en duplexwonen).
Teneinde tegemoet te komen aande (toekomstige) woonwensen
van deze doelgroep verdient hetaanbeveling om hiervoor beleidteformuleren,
bijvoorbeeld een bestemmingsplan of beleidsnota mantelzorg. Hierin moettot
uitdrukking worden gebracht datvanwege mantelzorg vrijstelling van beperkende
regels kanworden gegeven voor een bepaalde periodeenonder nog nader
geformuleerde voorwaarden (duur, groottevan dewoning etc. etc).
Hetgrote voordeel vandeze maatregel isdat-toekomstige -"zorgbehoevenden" hun
zelfstandigheid centraal kunnen blijven stellen enopeen actievewijze kunnen blijven
deelnemen aandesamenleving.Verder worden opdezewijze vrijwilligers,
familieleden, mantelzorgersgefaciliteerd en gestimuleerd omeen bijdragete blijven
geven aan de kwaliteit van desamenleving.
Wij realiseren onsdatdeze problematiek niet op kortetermijn kanworden opgelost.
Wezijnwelvan mening datwanneer degemeenteraad indeze maatregel zou
toestemmen we diverse doelgroepen "gelukkig"zullen maken,hetgeen voor hun
beperking (lees:dedoelgroep: "zorgbehoevenden") inde maatschappelijke
participatie, een kleinetegemoetkoming zal betekenen envoor de mantelzorger een
stimulans omzijn/haar actief burgerschap spontaan te kunnen blijven uitoefenen.
Uiteraard hopenwijdat uonze mening deelt, het beleidskader wilt steunen enop
dezewijze meewiltwerken aan hetvergroten vandesociale samenhang kinderen
enouders.
Tevens zijnwijvoornemens dit beleidskader inde komende besluitvormende raad
middels een motie instemming tebrengen.
MijnPartij Nieuwkoop

