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Geachte werkgroepleden, 
 
Wij hebben uw brief van 3 augustus 2020 ontvangen en besproken in het college van B&W. 
Wij reageren graag op uw brief. 
 
Wij zijn de werkgroep erkentelijk voor de inzet en realisatie van de concept beleidsnotitie Samen 
ouder worden in Boxtel die is gebaseerd op het levensfasebeleid. Deze notitie heeft u op 13 
september 2019 aan ons aangeboden, waarop wij op 16 oktober 2019 schriftelijk hebben 
gereageerd. In de tussentijd zijn wij samen met u aan de slag gegaan om een verbindings-
bijeenkomst te organiseren. Deze heeft op 13 februari jl. plaatsgevonden.  
 
De vervolggesprekken met de diverse partijen in het maatschappelijk veld om te komen tot een 
concreet levensfase bestendig uitvoeringsprogramma zijn helaas niet gestart door de uitbraak 
van het coronavirus. Deze periode heeft een grote impact gehad op onze gemeenschap. Wel is, 
mede door uw inzet, binnen onze gemeente een goede samenwerking en verbinding tot stand 
gekomen tussen de diverse organisaties.  
 
De afgelopen jaren zetten wij ons met het vrijwilligers- en mantelzorgbeleid, cliëntondersteuning, 
een breed pakket aan Wmo-voorzieningen, fitheidstesten, diverse beweegtuinen en ontmoetings-
plekken, vrijwillige dagbesteding e.d. in om onze inwoners zo volwaardig mogelijk te kunnen laten 
meedoen. We hebben tevens extra geld geoormerkt om het levensfasenbeleid samen met u en 
andere partners in het maatschappelijk veld verder vorm en inhoud te kunnen geven. Tevens 
hebben wij werk gemaakt van de oproep van onze Gemeenteraad om een deel van die 
geoormerkte middelen in te zetten ten behoeve van een Sociaal Maatschappelijk fonds Senioren. 
Dit maakt het mogelijk om ook andere Boxtelse belangengroeperingen op te roepen om 
financieel en inhoudelijk met ons te werken aan een gezamenlijke Seniorenagenda. Door dit 
initiatief zouden we de gezamenlijke slagkracht moeten kunnen vergroten.  
 
Waarom kiezen we voor de term levensfase- en inclusief beleid en niet voor ouderenbeleid? In 
onze optiek zijn wij er voor iedereen en niet voor een bepaalde doelgroep in het bijzonder. We 
willen iedereen de mogelijkheid geven om mee te kunnen doen in de samenleving. Ons beleid is 
erop gericht er juist te zijn voor onze kwetsbare inwoners, die met extra ondersteuning toch 
volwaardig kunnen meedoen aan de samenleving.  
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Echter, de financiële situatie van de gemeente Boxtel staat enorm onder druk. Dit betekent 
concreet dat we als gemeente noodgedwongen bezuinigingen moeten realiseren. De 
bezuinigingen hebben een grote weerslag op alle gesubsidieerde organisaties. Samen met deze 
organisaties zijn wij op dit moment in gesprek hoe zij invulling kunnen blijven geven aan het 
uitvoeren van hun basistaken.  
 
E.e.a. heeft geresulteerd in het voorbereiden van een kerntakendiscussie die door de nieuwe 
Gemeenteraad wordt uitgevoerd. Het is op dit moment nog niet duidelijk welke keuzes worden 
gemaakt. Daarom kan de beleidsnotitie nu niet worden vastgesteld. Wij begrijpen dat u er ook de 
voorkeur aan geeft de notitie door een volgende raad te laten vaststellen.  
 
We dragen de beleidsnotitie Samen Ouder Worden in Boxtel op uw verzoek over aan het nieuwe 
college. De uitkomsten van de kerntakendiscussie zullen hierin ook worden betrokken. We doen 
hierbij de volgende aanbevelingen: 

 We streven naar een inclusieve samenleving / levensfasebeleid. De mogelijkheden, talenten 
en eigen regie van de mens staan hierin centraal. Mensen die op wat voor manier dan ook 
beperkingen hebben om volwaardig mee te kunnen doen in onze samenleving, hebben onze 
extra aandacht voor ondersteuning.  

 We onderschrijven de ambitie ‘In de gemeente Boxtel heb je een goede oude dag!’  
Gemeente Boxtel is geschikt voor alle leeftijden en levensfasen. 

 We willen graag blijven meewerken aan het realiseren van een concreet levensfase 
bestendig samenwerkings- en uitvoeringsprogramma binnen de beperkte bestaande 
budgetten en capaciteit. 

 Samen met u en de (gesubsidieerde en vrijwilligers-) organisaties willen we komen tot een 
haalbaar programma, waarin ook alle lopende initiatieven/projecten zijn opgenomen. Te 
denken aan de voortzetting van Woonwijs, de welzijnsdagbesteding, lopende overleggen 
over nieuwe woonvormen, e.d. 

 We maken met elkaar duidelijke afspraken over het ambitieniveau en de beschikbare 
ambtelijke capaciteit. 
 

We willen graag op een constructieve wijze blijven samenwerken met u en alle betrokken 
partijen. Ondanks de beperkte middelen en inzet, hopen we onze inwoners in Boxtel een goede 
oude dag te kunnen blijven geven.  

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boxtel, 

 

 

A.E. Kraal R.S. van Meygaarden 

secretaris burgemeester 
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