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      Coöperatie Ouderen in Regie 
 
 

Ledenbijeenkomst over de concept notitie ouderenbeleid gemeente Boxtel, 
12 december 2019 

De bijeenkomst had tot doel kennis te nemen van de concept notitie Samen Ouder Worden in Boxtel 
en de reactie hierop van het College van Burgemeester en Wethouders en te bepalen waar 
raakvlakken en aandachtspunten liggen voor de Coöperatie. Enerzijds in voorbereiding op de 
beeldvormende raadsvergadering over deze concept beleidsnotitie op 17 december a.s. en 
anderzijds om te bepalen waar kansen liggen voor de Coöperatie en waar we zelf mee aan de slag 
gaan. Een mooie gelegenheid om in aansluiting op de concept-ouderenagenda ook onze eigen 
activiteiten aan te scherpen voor het werkplan 2020. 

 

Welkom en toelichting notitie Samen Ouder Worden 

Na een welkom en inleiding door voorzitter Kees de Waal, geven Jac Nouwens en Ad van den Brand 
een korte toelichting op de wijze waarop de notitie Samen Ouder Worden in Boxtel tot stand 
gekomen is. 

De komende decennia neemt het aantal ouderen fors toe. Het zwaartepunt van de vergrijzing ligt 
tussen 2025 en 2040. Met name het aantal oude ouderen zal meer dan verdubbelen. De kloof tussen 
zorgvraag en beschikbare mantelzorg neemt hierdoor snel toe. Daarbij vergrijst de gemeente Boxtel 
meer dan gemiddeld. In 2040 groeit de groep van 65+ van 6700 naar 9200, d.i. 30 % van het totaal 
aantal inwoners. Uitdagingen liggen er op het terrein van de beschikbare zorg, aangepaste woningen 
en in staat te zijn om langer zelfstandig thuis te wonen, de beschikbare mantelzorg en professionele 
zorg en de toenemende eenzaamheid.  
De concept notitie Samen Ouder Worden in Boxtel is opgehangen aan vier pijlers: Wonen en 
woonomgeving, Gezond en Vitaal, Verbondenheid en Eenzaamheid en Ondersteuning en Zorg(Thuis).  
De notitie is samengesteld door een werkgroep van vier vrijwilligers uit diverse maatschappelijke 
organisaties en een ambtenaar van de gemeente. Over de notitie zijn gesprekken gevoerd met 
maatschappelijke partners zoals Zorggroep Elde Maasduinen, Woningstichting Joost, KBO Boxtel, 
Liempde en Esch, achterban en fractievergaderingen van politieke partijen. (zie bijgaande 
informatiebrief aan vrijwilligersorganisaties). Het voorgenomen beleid zal moeten gerealiseerd door 
het aangaan van coalities, voldoende informatie aan burgers over de mogelijkheden en met elkaar 
het verbinden van diverse gebieden: wonen, woonomgeving, voorzieningen, vitaliteit, zorg thuis.   
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Discussie in werkgroepen  

Aan de hand van een overzicht van alle acties1 uit de notitie, bespreken we in drie werkgroepen de 
kansen van het voorgenomen ouderenbeleid voor de Coöperatie.  

We doen dit vanuit een drietal invalshoeken die voor de Coöperatie van belang zijn namelijk:  

• wonen en woonomgeving (werkgroep wonen) 
• verbondenheid en eenzaamheid (werkgroep vervoer en mobiliteit) 
• eigen regie (werkgroep eigen regie) 

 

Elke werkgroep bespreekt de kansen van de ouderenagenda en het actieplan voor de Coöperatie en 
de reactie van B&W en de consequentie voor de eigen activiteiten in 2020.  

Algemene opmerkingen 

Notitie en reactie gemeente 

- Nergens staat wat uitgevoerd gaat worden 
- Tijdspad ontbreekt 

Besluit tot uitvoering gebeurt door de gemeenteraad: daarom van belang gemeenteraad te 
informeren (in gesprek te gaan met fracties; aanwezigheid bij beeldvormende vergadering 

Werkgroep Wonen en woonomgeving 

Vanuit de Coöperatie ligt de verbinding vooral bij de deelthema’s woonwensen, divers 
woningaanbod, passend wonen/woonomgeving/voorzieningen 

Er is veel gediscussieerd over de omgevingswet, welke door veel gemeenten nog genegeerd wordt. 

De gemeente Boxtel schijnt zelfs het voornemen te hebben af te wachten wat veel, zo niet alle, 
gemeenten met deze wet gaan doen, alvorens er zelf mee aan de slag te gaan!!!! 

Wat betreft de ouderenagenda, deze zou bij elke beleidsbeslissing een grote rol moeten spelen. 

Ook mag de beleidsnota niet afhankelijk zijn van het dan zittende college. 

Kansen voor de Coöperatie en de activiteiten in 2020 

Voorstel om een eigen woonwensenonderzoek/enquête onder senioren te gaan houden, niet door 
een extern bureau maar door leden van de coöperatie. Persoonlijk aanbellen bij mensen om hun 
mening en motivatie te vragen. Niet alleen vragen of er wensen en behoeften zijn, maar ook 
doorvragen naar het waarom. 

                                                           
1 In het overzicht van de acties op de 4 thema’s van de beleidsnotitie wordt de inhouden van het actieplan, de 
aanknopingspunten met het werkplan van de Coöperatie en de reactie van B&W op de concept 
ouderenagenda naast elkaar. 
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Voorstel voor een nieuw “locatie onderzoek” naar bouwmogelijkheden, mét de leden van de 
coöperatie. Desnoods in het voorjaar weer een fietstocht organiseren. 

Verantwoordelijkheid voor (uitvoering) ouderenagenda bij de gemeente laten 

Eigen regie  Het begrip “eigen regie” wordt door iedereen anders geïnterpreteerd. De een ziet het als 
vrijheid om de indeling van de toekomstige woning te bepalen, terwijl een ander het meer ziet als 
omschreven in de doelstellingen van de stichting. Wel moet er natuurlijk rekening gehouden worden 
met behoeften en financiën. 

Werkgroep Vervoer 

Uitgangspunt: thema Verbondenheid en eenzaamheid en ondersteuning en zorg(thuis). 

Vervoer is belangrijk om mensen aan activiteiten te kunnen laten deelnemen. Niet alleen vervoer, 
maar de totale leefomgeving. 

Kansen: 

Voorstel om het rapport van ANBO-Actiz over vervoer en bereikbaarheid te spiegelen aan de situatie 
in Boxtel. = onderzoek naar de actieradius van de ‘doelgroep’. (niet alles wat kan moet, wat wel 
moet, moet kunnen) 

 ‘Hartjes in de wijk’. In de diverse wijken leegstaande gebouwen of gebouwen die gedurende een 
deel van de dag leeg staan inventariseren. Bijv. schoollokalen, FNV gebouwtje, gebouw 
huurdersvereniging. Leegstaande gebouwen kunnen bijdragen tot de realisatie van ‘Hartjes’; hierin 
samenwerken met andere organisaties. Scholen bijv. laten meedenken over realisatie. 

Reactie van de gemeente op de thema’s verbondenheid/eenzaamheid en ondersteuning en 
zorg(thuis):  belang om druk uit te oefenen op de gemeente t.a.v. de uitvoering. 

Wat gaat de Coöperatie zelf doen? 

Senioren bus: 

- i.s.m. andere organisaties. Al geïnventariseerd bij initiatieven in de omgeving: Vught, ’s-
Hertogenbosch.  

- Zitting nemen in stuurgroep 
- Aanbod Rotary club om Heerenrally ten goede te laten komen aan de Coöperatie Ouderen in 

Regie. Sluit goed aan bij project ‘vervoer 

Werkgroep ‘in eigen regie’   

Hoe beoordeel je de concept ouderenagenda 

• Ouderenparagraaf in ieder beleidsstuk: als ouderen kunnen aangeven wat belangrijk is 
• Eigen regie voor zorgbehoevenden: kunnen aangeven hoe je de zorg wil hebben (buiten de 

grenzen van het huidige aanbod). Zorg op maat. 
• Verbinden van verschillende vrijwilligersinitiatieven met elkaar (kunnen ook elkaar 

ondersteunen) 
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• Regie mantelzorgers: in hun kracht zetten. 
• In de notitie ontbreekt het onderwerp ‘zingeving’: zinvolle invulling van je leven door ergens 

aan bij te dragen; een rol hebben in de samenleving; niet alleen zinvolle vrijetijdsbesteding. 
• Eigen regie: zelf actieve houding aannemen. Bijvoorbeeld in een wijkinitiatief 

T.a.v. de reactie van de gemeente 

Kantelpunt is de uitvoering. Programma manager niet leverbaar? Projectondersteuning? 
Relatie werkgroep – coöperatie; hoe gaan we afstemmen met de regiegroep?  

Zelf actief mede vormgeven aan voorzieningen als dat nodig is. 

Eigen regie in het werkplan van de Coöperatie 

• Kwaliteitsbeoordeling op eigen regie bij aanbieders van woon-, zorg en welzijnsdiensten. Een 
label voor organisaties/initiatieven met ruimte voor eigen regie: prijs voor het beste initiatief 
m.b.t. eigen regie. 

• Woonwensenonderzoek: kijken waar ouderenhuisvesting mogelijk is, rekening houden met de 
voorzieningen die ouderen nodig hebben – omgevingswet 

• Tijdens de werkconferentie 13 februari a.s. over de beleidsnotitie, inbrengen hoe ‘eigen regie’ 
aan de orde komt in de notitie. 

• Ook bij Provincie naar mogelijkheden kijken voor projecten die aansluiten bij ‘eigen regie’, bijv. 
op het gebied van wonen en woonomgeving. 

 

De werkconferentie moet een startpunt zijn van de uitvoeringsagenda. Van belang ook coalities te 
sluiten met andere organisatie t.b.v. samenwerking. Signaleren van behoefte aan procesmanager. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


