
Aan de leden van de Gemeenteraad van Boxtel, 
Aan de besturen van de politieke partijen, 

 

Boxtel, 28.8.2020 

Betreft: Samen Ouder worden in Boxtel 

 
Geachte leden van de Gemeenteraad, geachte Besturen, 

Een goede oude dag in Boxtel, wie kan daar nu op tegen zijn? Toch is die goede oude dag helemaal 
niet vanzelfsprekend. Dit baart ons grote zorgen en wij willen u daar wederom deelgenoot van 
maken. Wij zien voor de nabije toekomst het aantal kwetsbare ouderen meer dan verdubbelen, het 
aantal mantelzorgers meer dan halveren en het verpleeghuis gesloten voor mensen met ernstige 
lichamelijke beperkingen. Voor hen zal er geen plaats zijn in de herberg. Zij zullen aangewezen zijn op 
goede woonzorgvoorzieningen.  

De problemen van morgen kunnen niet met de hedendaagse aanpak en middelen worden opgelost.  
Alle partijen die bij het beleid voor ouderen zijn betrokken, dienen de handen ineen te slaan om 
toekomstige problemen het hoofd te bieden, duurzame oplossingen te bedenken en deze te 
realiseren. Boxtel is onzes inziens niet klaar voor hetgeen ons te wachten staat. Vandaar dat wij ons 
sinds 2017 hebben ingezet voor een goed ouderenbeleid dat vorig jaar is vastgelegd in een concept. 
Het betreft een beleidsvoorstel voor de middellange en lange termijn. Dit beleid hebben wij 
toegelicht aan het College van B&W, de politieke partijen en in een beeldvormende raadsvergadering 
op 17 december 2019.  
Wij en met ons alle vrijwilligersorganisaties die bij dit concept zijn betrokken, missen het gevoel van 
urgentie bij het College van B&W en betreuren het zeer dat er tot op heden geen ouderenbeleid is 
vastgesteld.  
 
Vaststelling van dit beleid als richtpunt is nodig om de handen van alle betrokken partijen op elkaar 
te krijgen en is een voorwaarde voor samenwerking met professionele partijen en 
vrijwilligersorganisaties. Allen wachten op de regiefunctie van de gemeente Boxtel. Dit is geen 
gemakkelijke taak. Dit probleem speelt in het gehele land. Daarom is er een Taskforce Wonen en 
Zorg in het leven geroepen om de gemeenten bij hun regierol te ondersteunen. Dit is een initiatief 
van de VNG, Aedes, ActiZ en de ministeries van VWS en BZK. Deze organisaties hebben de handen 
ineengeslagen omdat ze van mening zijn dat een gezamenlijke aanpak nodig is om gemeenten te 
ondersteunen in hun regierol. De Taskforce Wonen en Zorg wil het volgende bereiken (zie Werkplan 
Task Force Wonen, bijgevoegd als pdf-bestand): 
 
1. Wij willen dat eind 2020 in alle gemeenten een concrete analyse is gemaakt van de lokale opgaven 
op het gebied van wonen, zorg, welzijn en leefbaarheid voor ouderen en andere mensen met een 
ondersteunings- of zorgbehoefte, dat deze analyse wordt vertaald in ambities en keuzes, en wordt 
vastgelegd in een woonzorgvisie. 
2. Wij willen dat in 2021 in alle gemeenten prestatieafspraken worden gemaakt over wonen, zorg, 
welzijn en leefbaarheid, als basis om tot uitvoering te komen van concrete plannen. 
3. Wij willen dat in alle gemeenten de komende jaren projecten in uitvoering gebracht worden die 
inspelen op de opgaven op het gebied van wonen, zorg, welzijn en leefbaarheid.  
 
Op de website van de Taskforce wordt de ‘Stand van Nederland m.b.t. Wonen, Zorg en Welzijn’ 
aangegeven. Gegevens van Boxtel mb.t. een woonzorganalyse, woonzorgvisie, integrale 
prestatieafspraken Wonen, Welzijn en Zorg of aansprekende initiatieven voor de combinatie Wonen 
en Zorg zijn daar niet te vinden. Terwijl dat voor bijna alle gemeenten in onze hele regio wel het 



geval is. Voor zover bij ons bekend, is door onze gemeente nog geen actie ondernomen om invulling 
te geven aan de ambities zoals door de Taskforce verwoord. 

Wij staan vanuit Samen Ouder in Boxtel in de startblokken om daar verandering in te brengen. Hoe 
kunnen wij ‘Meewerkend Boxtel” tot een succes maken als er onvoldoende gebruik wordt gemaakt 
van onze inzet, netwerk en expertise? Dit werkt uitermate demotiverend en maakt dat de rek bij ons 
er uit gaat!   

Wij hebben begrip voor de precaire financiële situatie van de gemeente, doch deze kan geen reden 
zijn om niet een ouderenbeleid vast te stellen. De beleidsnotitie spreekt immers niet over concrete 
investeringen of het aangaan van uitvoeringsverplichtingen. Op basis van het vastgestelde beleid 
volgen concrete stappen. De consequenties voor dit beleid liggen niet alleen op het bordje van de 
gemeente, maar vraagt om inzet en uitgaven van alle betrokken partijen. 
 
Wij hoorden van onze contactpersoon dat dit college kennelijk niet voornemens was het beleid 
definitief vast te stellen. Daarom hebben wij verzocht de notitie in deze bestuursperiode niet verder 
in behandeling te nemen. De betreffende brief aan het college en de reactie daarop hebben wij ter 
informatie bijgevoegd. Wij vonden de reactie van het college zeer teleurstellend. Met veel omhaal 
van woorden worden hierin diverse stappen en activiteiten benoemd, maar de brief kan niet 
verholen dat er tot nu toe weinig met onze voorstellen is gedaan. Ook het contact met de 
portefeuillehouder was minimaal. Voor ons gevoel zijn we dan ook weer terug bij de situatie in 2017. 
Het college blijft vasthouden aan een inclusief levensfasebewust beleid en wil geen verbijzondering 
m.b.t. ouderen. Onzes inziens is deze opstelling niet geschikt om in Boxtel de problemen van de 
toekomst het hoofd te bieden. Hoe gaan wij voor zorgafhankelijke ouderen het gat tussen 
verpleeghuis en thuis wonen overbruggen? Hoe motiveren wij ouderen op tijd voor te sorteren en 
zich in te zetten voor elkaar en voor een gezonde leefstijl? 

Op basis van de gesprekken die we in juni jl. met alle politieke partijen hadden, hebben we er 
vertrouwen in dat een aantal van de door ons gedane voorstellen terugkomt in de politieke 
programma’s. Wij hopen vurig dat de nieuwe gemeenteraad en het nieuw te vormen college een 
adequaat beleid voor ouderen vastlegt en gezien de urgentie ervan, daar niet mee wacht tot na de 
kerntakendiscussie.  Zo kan de gemeente haar (wettelijke) taken m.b.t. het beleid voor ouderen op 
zich nemen en daadwerkelijk tot actie overgaan. 
 
Wij zijn graag beschikbaar voor nader overleg of voor het beantwoorden van vragen. 

 

Werkgroep Samen Ouder Worden in Boxtel,  
 
Ad van den Brand, Ouderen in Regie 
Leo de Kort, Hobbycentrum 
Jac Nouwens, Kinderboerderij 
Diny Stolvoort, WoonWijs en Dementievriendelijk Boxtel 
Jo de Wilt, KBO 
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