
Fractie D66 Etten-Leur  
p/a Schuttershof 58  
4871 LL Etten-Leur  
Mobiel: 0621853490  
fractie@d66etten-leur.nl 

 

 
Aan het college van Burgemeester en Wethouders  
Roosendaalseweg 4  
4875 AA Etten-Leur  
 

Etten-Leur 25-6-2022, 

 

Betreft: Toevoeging huisnummer mantelzorgwoning 

 

Geacht College, 

 

In Etten-Leur zijn er mensen die voor andere mensen willen zorgen. Dat gebeurt in zogenaamde 

mantelzorgwoningen die in de wijk staan. Mensen die zorg nodig hebben hoeven dus niet naar een 

instelling ver weg, maar kunnen gewoon in de buurt blijven wonen. Dat is voor de betrokkene en hun 

omgeving soms de fijnste oplossing en kost de gemeenschap minder. Tot zo ver gaat het prima wat 

ons betreft.  

Nu wordt bij een nieuwe mantelzorgwoning deze gemarkeerd als zorgwoning met de toevoeging Z 

achter het huisnummer. We hebben dus een huisnummer met toevoeging A of B of C wat gewoon 

aangeeft dat er een extra woning op deze plaats gekomen is, maar wanneer het om een woning gaat 

die bewoond gaat worden door iemand die extra zorg nodig heeft dan krijgt deze woning de 

toevoeging Z. Daarmee krijgt het huisnummer niet alleen een de aanduiding van de locatie waar de 

woning in de straat staat, maar het zegt ook iets over diegene die op dat adres woont. Een soort 

label aan de woning die iets zegt over de persoon op dat adres.  

Vragen aan de ambtelijke organisatie leveren op dat dit gedaan wordt om te zorgen dat er geen OZB 

over de woning betaald hoeft te worden. Een eventuele aanpassing van deze toevoeging op het huis 

zal ook altijd betekenen dat er OZB betaald moet gaan worden over de woning. 

Op basis van deze informatie hebben wij de volgende vragen: 

• Is het wenselijk dat bijvoorbeeld de postbode maar ook andere passanten weten dat een 

bepaalde woning bewoond wordt door iemand die extra zorg nodig heeft? 

• Is deze aanpak niet in strijd met de AVG waarbij persoonlijke informatie over iemand zijn 

medische en of psychische achtergrond een persoonlijk gegeven is dat niet zomaar gedeeld 

mag worden met iedereen? 

• Is het niet mogelijk om een woning administratief aan te duiden als mantelzorg woning om 

daarmee de OZB kwijt te schelden i.p.v. met een huisnummer toevoeging? 

• Is de gemeente van plan om ook andere belastingvormen zoals hondenbelasting te 

administreren met een huisnummer toevoeging?  (Bijvoorbeeld iedereen die 

hondenbelasting moet betalen met de toevoeging H.) 
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• Wat gebeurt er met een woning wanneer deze niet meer bewoond wordt door een inwoner 

die extra zorg nodig heeft? Wordt het huisnummer dan aangepast, ook als dat dezelfde 

persoon is en is dat wenselijk? 

• Wat kan onze fractie met eventuele steun van de gemeenteraad doen om deze, naar onze 

mening, stigmatiserende aanpak van tafel te krijgen? 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Erik Vissers 

Burgerraadslid D66 Etten-Leur 


