
In februari was de wethouder (tweede van rechts) nog aanwezig bij een bijeenkomst van de werkgroep in De Rots. Nu lijkt de liefde tussen beiden ernstig bekoeld. (Foto:
Sander van Kasteren)

Liefde gemeente en werkgroep Samen Ouder
Worden in Boxtel bekoeld
wo 2 sep 2020, 17:12 

Boxtel - Een brief van de werkgroep Samen Ouder Worden in Boxtel aan het college van B & W is

wethouder Marusjka Lestrade in het verkeerde keelgat geschoten. De gemeente zou zich te weinig
inzetten om een vervolg te geven aan de door de werkgroep opgestelde conceptplannen 'Samen Ouder

Worden in Boxtel', die eind 2019 gepresenteerd werden. 'Een schoffering voor onze ambtenaren',

noemt wethouder Marusjka Lestrade de brief van de werkgroep. "En dat neem ik hen kwalijk."

Lestrade deed haar uitlatingen naar aanleiding van vragen die BALANS haar stelde nadat zij de brief van de
werkgroep Samen Ouder Worden in Boxtel richting het gemeentebestuur onder ogen kregen. De wethouder

is daar zeer ontstemd over. Want in de brief wordt de indruk gewekt dat de ambtenarij stil zat en de

werkgroep het werk van de gemeente sinds de oprichting in 2017 overnam.

Samen Ouder Worden in Boxtel op zijn beurt is verontwaardigd dat er nog geen vervolg is gegeven aan de
conceptplannen die zij uitwerkten en afgelopen najaar presenteerden. De werkgroep vindt daarnaast dat de

gemeente een afhoudende houding toont.

De wethouder is weliswaar blij met de conceptnotitie, maar stelt dat het niet zo is dat 'ambtenaren daardoor

vrij waren'. Naar aanleiding van de brief en de vragen van BALANS toonde ze dinsdag een lijst met
overlegmomenten tussen de gemeente en vertegenwoordigers van seniorenorganisaties in Boxtel. Daarop

prijken ruim boven de 20 afspraken die sinds de presentatie van de concept-plannen zijn gemaakt.

Bovendien wijst de wethouder erop dat Boxtel wegens de slechte financiële situatie met een relatief kleine
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hoeveelheid ambtenaren een enorme hoeveelheid werk moet verzetten. Die blijkt uit onderzoek slechts zo'n

80 procent van die in vergelijkbare gemeenten. "Ze lopen zich de benen onder het lijf vandaan!"

Lestrade vervolgt haar betoog: "Het is dus door de stelling in de brief van deze werkgroep niet alleen het

college dat geschoffeerd wordt en deze wethouder - want daar kunnen wij wel tegen - maar onze
ambtenaren, die zich echt de benen uit het lijf hebben gelopen. Ik vind dat kwalijk." En daarmee lijkt de liefde

tussen de werkgroep en de wethouder bekoeld.

Tenslotte wijst Lestrade erop dat de gemeente niet alleen de belangen van senioren te vertegenwoordigen

heeft. "Wij willen een inclusieve samenleving en niet specifiek dit groepje eruit. Je moet oppassen dat je jong
en oud niet tegen elkaar op zet", stelt ze.

De wethouder laat weten graag veel extra geld beschikbaar te stellen om de werkgroep te steunen, maar is

ook realistisch: "In onze financiële problematieken zullen we er zelfs nog af moeten halen. En als er iemand
is die dat erg vindt dan ben ik dat, want ik ben niet voor niks wethouder Sociaal Domein." Om vervolgens

nogmaals in te gaan op de 'schoffering'' van haar ambtenaren. "Ik vind dat echt erg. Ik vind dat heel erg."

Toch volgt tenslotte nog een handreiking. De wethouder herkent zich niet in het beeld dat de werkgroep

schetst dat de gemeente de boot lijkt af te houden voor nieuw overleg met Samen Ouder Worden in Boxtel.
"Het kan best zijn dat het op dat moment niet uitkwam in de agenda hoor." Ze pleit voor een nieuw

overlegmoment met de werkgroep. En dat zal gezien de stevige taal die gesproken is ook nodig zijn om de

lucht te klaren.
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