
 

 
  

 

 

 

 

 

 

Hoe staat het ervoor? September 2020 

 
Samen Ouder Worden 
In ons eerste bulletin (juli 2020) hebben we u op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen 
met betrekking tot het project ‘Samen Ouder Worden in Boxtel’. Als er nieuwe ontwikkelingen 
zijn, brengen we u door middel van dit bulletin daarvan op de hoogte. Deze keer betreft het 
vooral het besluit van het College van Burgemeester en Wethouder om het door ons 
voorgestelde ouderenbeleid in deze bestuursperiode niet vast te stellen. 
 
Wat is er gebeurd in de afgelopen maanden? 
Vanaf 2017 werken wij samen met alle betrokken organisaties aan de voorbereiding van een 
ouderenagenda en de ontwikkeling van levensfasebewust beleid voor de gemeente Boxtel. 
Wij hebben als werkgroep van alle vrijwilligersorganisaties het mandaat gekregen om samen 
met de gemeente een ouderenbeleid voor te bereiden. 
We hebben ons voorstel in september 2019 gepresenteerd.  Nadat we overeenstemming 
hadden met alle vrijwilligersorganisaties hebben we de beleidsnotitie “Samen Ouder worden 
in Boxtel” op 13 september 2019 aangeboden aan het college B&W en de leden van de 
gemeenteraad. 
 

Het is nu september 2020 en de beleidsnotitie is nog steeds niet 
vastgesteld.  Tijdens een overleg op 11 augustus jl. gaf de 
gemeentelijk projectleider aan dat het college van B&W 
voornemens was de notitie niet vast te stellen vanwege de slechte 
financiële situatie van onze gemeente. Het college wilde over dit 
voorgenomen besluit niet met ons praten. We moesten daardoor 
helaas constateren dat we er met dit college niet meer uit zouden 
komen. We hebben daarom het college verzocht de beleidsnotitie 

in deze raadsperiode niet in behandeling te nemen en dit over te laten aan het nieuw te 
vormen college van B&W. 
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Antwoord van het college van B&W (25-08-2020) 

 
We geven hieronder letterlijk weer wat het college B&W 
ons schreef: 
‘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.  

Ondanks de mooie woorden van het college moeten we helaas vaststellen dat er het 
afgelopen jaar van de kant van de gemeente weinig concrete resultaten zijn te vermelden. 
Onze teleurstelling is dan ook groot.  
 
Kunnen we als werkgroep nog wel verder? 
Wij hebben ongeveer een jaar geleden een lange termijn-concept ‘ambitie en beleid’ 
geformuleerd voor de periode tot 2025 en 2040. 
Voor ons is het belangrijk dat dit concept definitief beleid wordt als ankerpunt om naar toe te 
werken. De gemeente is de aangewezen partij die een dergelijk beleid kan vaststellen. 
Landelijk zijn diverse nota’s (zoals de taskforce wonen en zorg) verschenen die het belang van 
dergelijk beleid benadrukken. Boxtel blijft in dezen achter. 
Het eenmaal vastgestelde beleid kan dienen als basis voor een goede samenwerking en 
afstemming tussen gemeente, professionele organisaties en vrijwilligersorganisaties en voor 
door ieder van deze partijen (bij voorkeur in samenwerking) te ondernemen acties op het 
gebeid van ouderen(beleid). 
Het college van B&W en de gemeenteraad vinden in het kader van Meewerkend Boxtel de 
inbreng en inzet van burgers van groot belang, zeker gezien de beperkte personele capaciteit 
van de gemeente. Hoewel…. Daarbij komt dat de Rekenkamercommissie ons als stakeholder ziet 
en het belang van onze notitie onderschrijft. 
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Gezien het belang van een goed ouderenbeleid willen we graag op een constructieve wijze 
blijven samenwerken met de gemeente, met u en met alle betrokken partijen, hoewel de 
huidige verantwoordelijk wethouder géén specifiek ouderenbeleid voorstaat. Generiek doet 
de gemeente al veel voor de inwoners en daar horen de senioren bij.  Ondanks de beperkte 
middelen en inzet, hopen we voor de inwoners van Boxtel te kunnen bijdragen aan een 
boeiende ‘oude dag’. 
We hopen dat we na de verkiezingen met een nieuw college B&W wel een grote stap 
voorwaarts kunnen zetten. Dit zal onder meer blijken uit het raadsprogramma dat door de 
coalitiepartijen zal worden opgesteld. Voor ons is dat programma cruciaal.  
 
We hebben alle politieke partijen uitdrukkelijk gevraagd ruime aandacht te besteden aan het 
seniorenbeleid en gaan er van uit dat dit in het collegeprogramma 2020-2025 duidelijk 
aanwijsbaar wordt opgenomen.  
Wij zullen de programma’s van de politieke partijen voor de komende verkiezingen 
bestuderen en vergelijken. Op basis daarvan zullen we de inwoners van Boxtel informeren 
over hoe de verschillende partijen omgaan met de door ons benoemde speerpunten voor het 
ouderenbeleid in Boxtel. 
 
Dit is een korte samenvatting van de correspondentie tussen ons en het college B&W en de 
gemeenteraad. De volledige teksten van de brieven sluiten we in bij dit bulletin als bijlage. 
Mocht u vragen hebben naar aanleiding van dit bulletin, neem dan contact met ons op. 
 
 
Bijlagen: brieven van onze werkgroep aan het college, de politieke partijen en de 
gemeenteraad en de reactie van het college. 
 
Werkgroep ‘Samen Ouder Worden in Boxtel. 
 
   



 

 

Nieuwsbrief 
Hoe staat het ervoor? 

 

 

Wij adviseren je dit eens te lezen: 

• Het landelijke programma Langer Thuis (https://www.programmalangerthuis.nl/)  

• Taskforce Wonen en Zorg (https://www.taskforcewonenzorg.nl/ ) 


