
Gemeenteraad maakt ton vrij voor coördinator 
Seniorenbeleid 
Boxtel - De gemeenteraad heeft vorige week dinsdag een amendement 
aangenomen waarmee jaarlijks 100.000 euro vrijgemaakt wordt voor de 
aanstelling van een coördinator Seniorenbeleid. Daarmee is het slechts 
een kwestie van tijd voordat Boxtel een door de werkgroep Samen Ouder 
Worden in Boxtel zo gewenste coördinator Seniorenbeleid krijgt. 

Het amendement werd gezamenlijk 
ingediend door CDA, PvdA-Groen-
Links en SP en direct omarmd door 
wethouder Wim van der Zanden. 
Het is geen geheim dat hij de 
banden met de werkgroep Samen 
Ouder Worden in Boxtel de 
afgelopen tijd flink heeft aange
haald. De ondertekening van een 
samenwerkingsovereenkomst 
begin deze maand betekende ook 
eigenlijk dat het gemeentebestuur 
niet meer aan de wens van de 
werkgroep om een coördinator 
Seniorenbeleid in te stellen kon 
ontkomen. 

De ambtelijk tussenpersoon moet 
maatschappelijke organisaties, 
vrijwilligers, ambtenaren en 
senioren met elkaar in contact 
brengen, als het ware een kataly
sator zijn voor de uitvoering van 
het Seniorenbeleid. De werkgroep 
bepleitte de komst van zo'n coördi
nator, omdat vanwege de vele 
betrokken partijen het beleid 
eigenlijk onuitvoerbaar zou zijn in 
de ogen van de club. 

Trots op samenwerking 
Van der Zanden verklaarde trots te 
zijn de notitie Samen Ouder 
Worden in Boxtel die de werkgroep 
samen met de gemeente opstelde 
te kunnen presenteren aan de 
gemeenteraad. "Die is eigenlijk een 

voorbeeld van het betrekken van 
kennis en kunde die aanwezig is in 
onze gemeente", zag hij. De notitie 
is een dynamisch document waarin 
ideeën staan over hoe ouderen in 
Boxtel niet vereenzamen, prettig 
kunnen wonen en ook actief deel 
kunnen blijven nemen aan de 
samenleving. 

Sinds 2019 ligt de notitie al klaar, 
maar wegens onenigheid tussen 
toenmalig wethouder Marusjka 
Lestrade en de werkgroep over de 
precieze vaststelling van de notitie 
duurde het tot nu om de afspraken 
definitief te maken. Daarbij konden 
de verschillende raadsfracties ieder 
drie van de vier thema's uit de 
notitie aangeven waaraan de 
gemeente wat hen betreft prioriteit 
moet geven. Zo kan een uitvoe
ringsagenda gemaakt worden die 
de prioritering van de gemeen
teraad weerspiegelt. 

Prioritering 
De meeste fracties lieten tijdens de 
raadsvergadering weten die priori
tering een noodzakelijk kwaad te 
vinden, maar te begrijpen dat de 
ambtelijke capaciteit en de 
financiën van Boxtel zodanig zijn 
dat niet alle thema's tegelijkertijd 
uitgevoerd kunnen worden. Als 
belangrijkste thema kwam daarbij 
het zorgen voor voldoende 

geschikte woningen voor senioren 
boven rollen. Daaraan kon ook de 
coördinator uit het amendement 
van de drie partijen worden toege
voegd. 

Als mede-indiener van het 
amendement liet een zichtbaar 
opgewekte Eric van den Broek 
weten blij te zijn met de positieve 
houding van de wethouder. Er was 
echter ook een kritische noot. Met 
het vrijmaken van 100.000 euro op 
jaarbasis loopt de gemeenteraad 
feitelijk vooruit op de Kerntaken
discussie waarin later dit jaar de 
gemeentelijke uitgaven kritisch 
tegen het licht gehouden worden. 
Hiervoor waarschuwde ook Joep 
Schalkx (Combinatie95): "Het is 
eigenlijke een voorschot op die 
discussie. En dat betekent dat als 
we dit doen, we iets anders niet 
kunnen." 

Hoewel die lezing door de indieners 
van het amendement onder
schreven werd, is er volgens de SP 
een weg, als de wil er is. En zo 
dachten de andere fracties er ook 
over. Ook Combinatie95 stemde 
uiteindelijk met het amendement 
in, met eerdergenoemde kantte
kening. D66 en W D stemden om 
die reden ook tegen. De notitie 
werd uiteindelijk enkel door D66 
verworpen, maar dit berustte op 
verwarring over het agendapunt 
waarover gestemd werd. De 
vergissing blijft zonder gevolgen 
omdat de rest van de gemeen
teraad ermee instemde. 


