
Boxtel, 3-8-2020 

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders, 

Betreft: vaststelling Beleidsnotitie Samen Ouder Worden in Boxtel 

 

Geacht college, 

Vanaf 2017 zijn wij vanuit onze organisaties betrokken bij de voorbereiding van een 
ouderenagenda en de ontwikkeling van een levensfasebewust beleid voor de gemeente 
Boxtel. De diverse door de gemeente in dit kader georganiseerde bijeenkomsten hebben tot 
eind 2018 weinig opgeleverd. Om die reden hebben wij in maart 2019 een interventie 
gepleegd via waarnemend burgemeester Fons Naterop. Door gezamenlijke inzet is de 
bijeenkomst van 14 maart met alle vrijwilligersorganisaties voor ouderen uiteindelijk goed 
verlopen. Wij hebben toen als werkgroep namens alle aanwezige vrijwilligersorganisaties 
een mandaat gekregen om samen met de gemeente een ouderenbeleid voor te bereiden.  
 
Wethouder van den Broek heeft ons vervolgens gevraagd om te assisteren bij het schrijven 
van een beleidsnota. Hieraan hebben wij met voldoening gewerkt. De eerlijkheid gebiedt te 
zeggen dat we de beleidsnotitie “Samen Ouder Worden in Boxtel” volledig op eigen kracht 
hebben geschreven.  
Begin september 2019 is de beleidsnotitie voorgelegd aan de vrijwilligersorganisaties, die 
deze unaniem hebben onderschreven. Op 24 september hebben we de beleidsnotitie met u 
besproken. Via uw brief van 16 oktober 2019 hebben wij uw reactie ontvangen. Zowel in het 
overleg als in uw brief hebben we complimenten van uw college gekregen. 
 
In uw brief van 16 oktober 2019 staat onder meer: 
“Gemeente Boxtel heeft de intentie om een definitieve beleidsnotitie Samen Ouder Worden in 
Boxtel voor het einde van 2020 door het college van B&W vast te laten stellen. De raad 
informeren we met een raadsinformatiebrief. In deze beleidsnotitie wordt een inleiding met 
ambitie, samenwerkingsagenda (lees: 4 pijlers) en uitvoeringsagenda (lees: actieplan) 
opgenomen. De uitvoeringsagenda wordt een dynamisch document.  
 
De gemeente gaat een regiegroep samenstellen, die wordt gekoppeld aan de 
samenwerkingsagenda. De werkgroep, of afvaardiging hiervan, maakt onderdeel uit van 
deze regiegroep.  

Bij het opstellen van de uitvoeringsagenda draagt de gemeente zorg voor een goede 
afstemming met de regiegroep. Voor regievoering op de uitvoeringsagenda is het belangrijk 
een stuurgroep te formeren.  

In de beleidsnotitie wordt aandacht geschonken aan een goede overlegstructuur met alle 
partijen, waarbij een integrale samenhang binnen en buiten onze organisatie wordt 
bewerkstelligd. De gemeente stuurt hierbij op een integrale afstemming binnen de 
organisatie”.  
 



Uw brief bevat meer punten waaronder de krappe financiële situatie. Bovengenoemde 
punten worden hier aangehaald omdat er tot op heden o.i. nog geen of onvoldoende 
uitvoering aan is gegeven.  
 
Ook is in uw brief de beeldvormende raadsvergadering genoemd. Deze heeft plaatsgehad op 
17 december 2019. Daarnaast hebben we inmiddels twee keer overleg gehad met alle 
politieke partijen afzonderlijk, één keer in het najaar 2019 en één keer in de maand juni 
2020. De laatste bijeenkomsten stonden in het teken van de naderende verkiezingen en het 
verkiezingsprogramma van de politieke partijen.  
Alle politieke partijen hebben nadrukkelijk de doelstellingen van onze beleidsnotitie 
onderschreven en zullen een of meerdere onderdelen daarvan in hun verkiezingsprogramma 
opnemen. Wij hebben daarom goede hoop voor de toekomst. 
 
In februari 2020 hebben wij een werkconferentie georganiseerd waarbij het college 
vertegenwoordigd was. Buiten dit moment is de communicatie vanuit het college naar onze 
werkgroep vanaf eind december 2019 nagenoeg stilgevallen, hetgeen wij uiteraard 
betreuren.  
 
De beleidsnotitie is nog steeds niet vastgesteld. Om die reden hebben wij de gemeentelijke 
projectleider, Manja Kasander, gevraagd om vaststelling te bevorderen. Dinsdag 28 juli stond 
dit onderwerp (op ons verzoek) geagendeerd voor het overleg met de gemeentelijke 
werkgroep. Wij hebben begrepen dat bespreking van de beleidsnotitie staat geagendeerd 
voor de collegevergadering van 11 augustus. Desgevraagd gaf Manja aan dat de kans 
nadrukkelijk aanwezig is dat de beleidsnotitie niet wordt vastgesteld vanwege de slechte 
financiële situatie van onze gemeente. Dat zouden we ernstig betreuren.  
 
Wij hebben nu ongeveer een jaar geleden een concept ambitie en beleid geformuleerd voor 
de periode tot 2025 en 2040, de lange termijn dus.  
Voor ons is het belangrijk dat dit concept definitief beleid wordt als ankerpunt om naar toe 
te werken. De gemeente is bij uitstek de aangewezen partij die een dergelijk beleid kan 
vaststellen, meer dan de professionele– en vrijwilligersorganisaties. In tal van gemeenten is 
dit reeds gebeurd. Ook landelijk zijn diverse nota’s verschenen die het belang van dergelijk 
beleid benadrukken. Boxtel blijft in dezen achter. 
 
Het eenmaal door u of de gemeenteraad vastgestelde beleid kan dienen als basis voor een 
goede samenwerking en afstemming tussen gemeente, professionele organisaties en 
vrijwilligersorganisaties en voor door ieder der partijen (bij voorkeur in samenwerking) te 
ondernemen acties.  
Onze beleidsnotitie bevat als bijlage een voorbeeld van een actieplan. We hebben daarin 
vooral een methodiek willen schetsen van hoe er in de samenwerking tussen gemeente, 
professionele- en vrijwilligersorganisaties op een gecoördineerde wijze acties in het kader 
van ouderenbeleid kunnen worden afgesproken en vastgelegd. 
Wij betreuren de financiële situatie van onze gemeente en hebben er begrip voor dat de 
uitvoering van sommige actiepunten vertraging op kan lopen door de financiële situatie. Er 
zijn echter ook vele acties mogelijk zonder extra kosten. Daarnaast gaan wij er van uit dat 
andere organisaties en inwoners bijdragen leveren. Een goed ouderenbeleid vraagt om 



gezamenlijke inzet en ligt niet alleen op het bordje van de gemeente. Over de actiepunten 
en de haalbaarheid daarvan, heeft nimmer overleg met ons plaatsgevonden.  
 
Recent nog heeft zowel de Raad als de burgemeester uitgesproken dat de inbreng en inzet 
van de Boxtelse burgers van groot belang is (Meewerkend Boxtel), mede gezien de beperkte 
personele capaciteit van de gemeente. 
Onze inzet is daarvan een goed voorbeeld. Wij kunnen noodzakelijke expertise en capaciteit 
leveren. Onze kennis en ervaring willen we graag inzetten voor onze gemeenschap, ook 
buiten de grenzen van het ouderenbeleid (zie rapport over de Derde Levensfase). Wij 
beschikken daarnaast over een groot netwerk waaruit wij kennis en capaciteit kunnen 
betrekken. 
Wij hebben terecht geen zeggenschap over de organisatie en het bestuur van de gemeente 

Boxtel. Wij bedienen ons daarom voortdurend van krachtig gedocumenteerde argumenten 

uit wetenschappelijke studies, landelijke en gemeentelijke informatiebronnen en niet te 

vergeten landelijke programma’s over ouderenbeleid. Alleen daarmee kunnen 

wij verantwoordelijken stimuleren en overtuigen.  

Tot op heden merken wij helaas dat er van ons aanbod en van de informatie uit de landelijke 

programma’s feitelijk nauwelijks gebruik wordt gemaakt. Wij willen voorlopig nog doorgaan 

maar de rek gaat bij ons langzamerhand wel uit! 

Het zal u duidelijk zijn dat wij vast willen houden aan het voorgestelde beleid.   
Dit college wil kennelijk niet tot vaststelling van het voorgestelde beleid over gaan. Het lukte 
ons ook niet om met de verantwoordelijke wethouder over dit punt in gesprek te komen.  
We hebben daarom besloten om u te verzoeken de beleidsnotitie in deze bestuursperiode 
niet in behandeling te nemen en dat over te laten aan het na de verkiezingen nieuw te 
vormen college van B&W. 
 
Wij vinden de ontstane vertraging in het proces uitermate vervelend. Het ontbreekt in 
Boxtel al jaren aan een ouderenbeleid. Verder uitstel staat niet in verhouding tot het belang 
hiervan en de inzet van onze werkgroep en de steun van ouderenorganisaties en lokale 
professionele partijen. Er is inmiddels kostbare tijd verloren gegaan terwijl de onomkeerbare 
veroudering van de inwoners in Boxtel cruciale momenten nadert.  
In een laatste poging richten wij daarom onze inzet, enthousiasme en hoop op de 
bestuurlijke daadkracht in 2021. 
 
Tot die tijd blijven wij actief om ambities uit onze notitie te realiseren. We rekenen daarbij 
op de steun van zoveel mogelijk partijen. 
 
Namens de werkgroep Samen Ouder Worden in Boxtel, 

 
Leo de Kort 


