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Schriftelijke vragen over “zorgstop” in de gemeente Boxtel

Ons kenmerk
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Uw kenmerk

-

Geachte mevrouw Van der Sloot,

Contactpersoon

M.J. (Marjo) Drent

Bij brief van 15 augustus 2016, ingekomen op 15 augustus 2016, heeft u
namens de CDA fractie schriftelijke vragen gesteld.

Telefoon

(073) 681 27 35
Email

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.

mdrent@brabant.nl
Bijlage(n)

1. Wat is uw mening over de ‘zorgstop’ die de gemeente Boxtel heeft
afgekondigd en de gebruikte argumentatie over de te hoge Wmo-kosten?

-

Antwoord: Wij hebben geen opvatting over het besluit dat de gemeente Boxtel
heeft genomen. Uit contact met de wethouder blijkt dat het in de pers geschetste
beeld onvolledig is. De uitvoering van de Wmo betreft een gemeentelijke
verantwoordelijkheid. Als provincie richten we ons vooral op (bestuurlijke)
afstemming in de regio, zie het antwoord op vraag 3. Wij treden niet in de
individuele bevoegdheden van de gemeente.

2. Bent u bekend met meer gevallen in onze provincie waarin
zorgbehoevenden om financiële reden niet welkom zijn in een gemeente? Zo ja,
om hoeveel en welke gemeenten gaat het? Ziet u een patroon?
Antwoord: Nee, hiermee zijn wij niet bekend.

3. Stuurt de provincie op de onderdelen beschut en beschermd wonen?
Worden deze onderwerpen besproken in het regionaal ruimtelijk overleg
(RRO)?
Antwoord: Het thema wordt wel in de RRO’s geagendeerd. Met onze
bevolkings- en woningbehoefteprognose uit 2014 hebben wij wel een indicatie
gegeven van de (regionale) opgaven met betrekking tot het beschermd, beschut,
verzorgd en geschikt wonen (zie www.brabant.nl/bevolkingsprognose
(hoofdstuk 10).
Bereikbaarheid met
openbaarvervoer: zie
www.brabant.nl/busentaxi

Hoewel onze vooruitberekeningen betrekking hebben op ouderen, die ook
verreweg de grootste groep vormen als het om ‘wonen met zorg en welzijn’
gaat, is duidelijk dat er ook andere zorgbehoevende doelgroepen zijn.
Ontwikkelingen van dergelijke specifieke groepen zijn moeilijk te prognosticeren,
zeker op een laag (gemeentelijk) schaalniveau. In onze ogen hebben alle
Brabantse gemeenten de taak bij te dragen aan de (brede) opgaven op het vlak
van ‘wonen met zorg en welzijn’. Daar waar deze opgaven een (sub)regionaal
karakter hebben – bijvoorbeeld als een gemeente zorgdraagt voor de (centrale)
huisvesting van zorgbehoevenden vanuit de regiogemeenten – vinden wij het
belangrijk dat regionale afstemming plaatsvindt en zo nodig ook regionale,
bestuurlijke afspraken worden gemaakt. Het regionaal ruimtelijk overleg (RRO) is
hiervoor een geschikt gremium.
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4. Hoe stuurt de provincie op (of hoe gaat de provincie (in samenwerking met
centrumgemeenten) sturen op het puur vanuit kostenmotieven weigeren van
inwoners/ouderinitiatieven/zorginstellingen door gemeenten?
Antwoord: De provincie stuurt hier niet op. De uitvoering van de Wmo is geen
provinciale verantwoordelijkheid. Voor het overige verwijzen wij naar het
antwoord op vraag 3.
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