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Geachte mevrouw Oosterbaan,

Op 6 juli 2022 ontving het college het (ongevraagde) advies van de ASDE betreffende pré-mantelzorgbeleid. 
Hartelijk dank voor uw advies. Met deze brief reageren wij op dit advies.

Pre-mantelzorgbeleid
In uw brief geeft u aan dat u achter het advies van de COSBO staat om beleid tot pré-mantelzorgwoningen 
te ontwikkelen. Eerder heeft de Protestants Christelijke Ouderenbond (PCOB) in haar rapport ‘Zorgen voor 
morgen’ de gemeente ook geadviseerd om beleid te ontwikkelen over pré-mantelzorgwoningen.

We herkennen de zorgen die uw raad uit, over het woonklimaat in Ede. Het is een thema dat de komende 
jaren actueel zal blijven en onze aandacht vraagt en blijft vragen. Creatieve oplossingen zijn nodig en 
gewenst. Eén van de denkrichtingen is beleid rondom pré-mantelzorgwoningen. Dit najaar onderzoeken we 
dit onderwerp om te kijken of en hoe dit een oplossing biedt voor de Edese situatie. Daarbij nemen we het 
beleid mee dat in andere gemeenten is opgesteld, waaronder Barneveld en Goirle.

Het resultaat van dat proces bespreken wij in ons college en sturen wij uw Adviesraad Sociaal Domein ter 
informatie toe in het vierde kwartaal van dit jaar.

Benutten bestaande woonvoorraad
Voor de volledigheid vermelden we nog dat er dit najaar onderzoek start naar het (beter) benutten van de 
bestaande woonvoorraad. Denk in dit kader bijvoorbeeld aan woningsplitsing, co-housing en kavelsplitsing. 
Samen met pré-mantelzorgwoningen hebben we dan een completer beeld van mogelijke oplossings
richtingen.

Tot slot
Wij willen nogmaals onze dank uitspreken voor uw advies en wij vertrouwen erop uw vragen door middel van 
deze brief voor nu voldoende te hebben beantwoord.

Met vriendelijke groet,

Gemeente Ede, Postbus 9022, 6710 HK Ede . Telefoon 14 0318 
Bezoekadres: Bergstraat 4, Ede (wijk 1)
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