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Aan:  Gemeenteraad 

Van:  Bestuur Coöperatie OIR 

Datum: 13-02-2021 

Onderwerp: Andere benadering Boxtelse heroverweging nodig. 

 

Geachte heer/mevrouw, 

Vanuit de Coöperatie Ouderen in Regie willen wij graag reageren op de enquête als 
voorbereiding op de kerntakendiscussie van de gemeente Boxtel. Onze kritiek betreft 
zowel de vermelde onderwerpen in de enquête als ook de manier waarop de enquête is 
ingericht.  

Onderwerpen 
De enquête omvat een beperkt aantal onderwerpen waarop aan burgers wordt 
gevraagd aan te geven waarop de gemeente zou kunnen bezuinigen. Het betreft zowel 
wettelijke als niet wettelijke taken. Het gaat om een diversiteit aan taken, waarbij ons 
niet duidelijk is op basis van welke criteria hiervoor is gekozen. Wel valt op dat het voor 
een belangrijk deel taken betreft die het gemeenschapsleven raken, o.a. culturele 
activiteiten, bibliotheek, gemeenschapshuizen, sport en sportvoorzieningen, onderhoud 
van openbare ruimte en een aantal taken in het kader van het sociaal domein. 
Het los van elkaar presenteren van beleidsterreinen waarop eventueel kan bezuinigd worden, 
suggereert het bestaan van ‘schotten’ in het bestuurlijke en ambtelijke denken met een ad hoc 
aanpak op vele terreinen als gevolg. Ouderen in Regie en andere ouderenorganisaties pleiten al 
langer voor de ontwikkeling van een samenhangend integraal ouderenbeleid.  

Vanuit het perspectief van Ouderen in Regie, namelijk het belang van een meer 
gevarieerd woningaanbod voor senioren, betere vervoersmogelijkheden in de directe 
woonomgeving, uitbreiding van ontmoetings- en multifunctionele faciliteiten in de buurt 
inclusief woonzorgvoorzieningen, treffen we in de enquête op het eerste gezicht slechts 
een beperkt aantal onderwerpen aan die senioren raken. Dan gaat het bij het 
onderwerp ruimtelijke ordening onder meer om het onderhoud van de openbare ruimte, 
sporttoestellen, bankjes, enz. Het bezuinigen op gemeenschapshuizen raakt alle 
wijkbewoners in Boxtel waaronder veel senioren waarbij de behoefte aan 
ontmoetingsmogelijkheden belangrijk is en ook van invloed is op de bestrijding van 
eenzaamheid. En bij thema’s die worden genoemd in het kader sociaal beleid, zoals 
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bezuiniging op maatschappelijk werk, mantelzorgondersteuning, uitvoering van het 
WMO beleid en het terugdraaien van de extra uren huishoudelijke hulp zullen bepaalde 
groepen senioren vooral in negatieve zin worden geraakt.  

Een bezuiniging op de in de enquête genoemde uitvoeringstaken dient niet op zichzelf 
beoordeeld te worden, maar moeten gekaderd zijn in een beleid waarin belangrijke en 
minder belangrijke zaken worden onderscheiden. De kerntakendiscussie zou moeten 
beginnen met de vraag wat mensen belangrijk vinden of met het vaststellen wat voor 
de Boxtelse gemeenschap van belang is om vervolgens op basis daarvan met een 
programma en een doorberekening te komen. Misschien zou een burgerpanel meer 
mogelijkheden bieden om zo’n participatietraject op gang te brengen. 

Wat de genoemde gemeentelijke activiteiten en besparingen opleveren voor diverse 
groepen inwoners wordt nauwelijks aangeroerd. Groepen die als kostenpost worden 
beschouwd, dreigen daarmee het onderspit te delven. Ook kunnen besparingen t.a.v. 
de ene doelgroep grote maatschappelijke kosten voor andere doelgroepen betekenen. 

We pleiten er dan ook voor om de kerntakendiscussie en de takenafweging in een 
bredere context te presenteren, namelijk in de context van wat voor diverse groepen in 
de Boxtelse samenleving van belang is.  
Voor senioren zou een toets aan de vier pijlers van de concept beleidsnotitie “in Boxtel 
is het goed oud worden” opgesteld door de kerngroep “Samen Ouder Worden in Boxtel” 
hierbij als leidraad kunnen dienen. Het betreft de volgende vier thema’s: 

 Wonen en Woonomgeving; 
 Gezond en Vitaal; 
 Verbondenheid en Eenzaamheid; 
 Ondersteuning en Zorg (Thuis).  

Hiervan uitgaand wordt vanzelf het belang duidelijk van voorzieningen in de wijken, 
ontmoetingspunten en steunpunten voor senioren en het werken aan woonzorg 
projecten. Onze vraag is dan ook of een doelgroepenbenadering niet adequater zou zijn 
om tot breed gedragen resultaten te komen. Dit geldt overigens niet alléén voor de 
doelgroep senioren.  
Ook de afwegingen rond de jeugdzorg en de te hanteren wachttijden voor jeugdigen of 
ouders bij het Wijkteam zouden het best kunnen worden getoetst aan wat met het 
jongerenbeleid wordt nagestreefd en in overleg met de betrokkenen.  
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Tenslotte merken we op dat een aantal in Boxtel heikele dossiers m.n. m.b.t. ruimtelijke 
ordening (b.v. woningbouw, Binnendommeltjes, biomassaplein) niet in de enquête 
worden genoemd en dus niet ter beoordeling c.q. heroverweging worden voorgelegd.  
 
Opzet enquête 
Zoals deze enquête is opgesteld ontbreekt de mogelijkheid om als burger mee te 
denken over wat we in een beleidsprogramma belangrijk vinden. Er kan alléén een 
antwoord gegeven worden in de vorm van een ja of nee en er is geen ruimte voor 
opmerkingen en aanbevelingen.  
Van bepaalde voorstellen (zoals de verkoop van panden of het uitbesteden van 
onderhoud van landelijke wegen) worden de financiële consequenties niet genoemd. 
Van geen enkele voorgestelde maatregel wordt aangegeven wat een bezuiniging 
oplevert. Ook blijven de maatschappelijke effecten van bepaalde keuzes onderbelicht.  

Ten aanzien van sommige thema’s of mogelijke maatregelen is het de vraag of de 
doelgroepen waarvoor bepaalde maatregelen (bijvoorbeeld inkomensondersteuning, 
jeugdzorg, taalonderricht) al dan niet nadelig kunnen uitpakken, deze enquête zullen 
invullen, mede gezien de moeite die het kost om de enquête via internet te bereiken 
(inlogprocedure). Deze groepen zullen hierdoor niet kunnen meedenken over 
maatregelen die hen rechtstreeks aanbelangen.  

Een belemmering om deze enquête in te vullen is het schrikbeeld dat sommigen voor 
ogen staat dat op basis van de uitkomsten van deze enquête door de gemeente kan 
worden geschermd met ‘bezuinigingen waarmee de burger zelf heeft ingestemd’.  
Ook het feit dat de enquête niet anoniem ingevuld kan worden zal bepaalde mensen 
doen aarzelen. De reden waarom naar persoonsgegevens en postcode gevraagd wordt, 
is overigens niet duidelijk. Om draagvlak voor de heroverweging te vergroten, gaat het 
ons ten slotte niet alleen om het beter onder de aandacht brengen van de enquête 
maar ook om een andere inrichting van het onderzoek zelf. 
 
 
Namens bestuur Coöperatie OIR, 
Kees de Waal, voorzitter. 
Chris D’havé, secretaris. 
 
  
 


