‘s-Hertogenbosch, 15 augustus 2016
Aan het college van Gedeputeerde Staten
van Noord-Brabant
Postbus 90151
5200 MC ‘s-Hertogenbosch
Onderwerp: schriftelijke vragen ex artikel 27 van het Reglement van Orde
Betreft: Zorgstop in gemeente Boxtel

Geacht college,
Recentelijk heeft de gemeente Boxtel een ‘zorgstop’ uitgesproken voor de vestiging van nieuwe
zorgbehoevenden in de gemeente. Het betrof een initiatief voor een zorgwoning voor 18 zwaar
autistische jongeren die 24-uurs zorg behoeven. De gemeente Boxtel heeft aangegeven dat het
opvangen van deze jongeren financieel niet haalbaar is omdat het een te grote belasting doet op de
Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning).
Gemeenten in onze provincie zijn zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren van de zorgtaken die de
Wmo betreffen, inclusief de financiering daarvan. De provincie heeft echter wel een centrale en
regisserende rol voor de woningmarkt: van het uitwisselen van kennis en het monitoren tot het maken
van regionale, bestuurlijke afspraken. Ook maakt de Provincie elke paar jaar prognoses voor
woonbehoeften. Mét daarin een onderdeel over beschermd en beschut wonen.
Het CDA is van mening dat het weigeren van inwoners op grond van hun zorgbehoefte en de
financiële impact op de Wmo een verkeerd signaal geeft. Als meer gemeenten in Brabant dit
calculerend gedrag gaan vertonen is er geen plek meer voor mensen met een zorgbehoefte. Dat kan
en mag niet waar zijn. Het betreft hier bovenlokale problematiek waar de provincie Noord-Brabant een
rol in kan en moet nemen.
Dit brengt CDA tot de volgende vragen aan het college:
1. Wat is uw mening over de ‘zorgstop’ die de gemeente Boxtel heeft afgekondigd en de
gebruikte argumentatie over de te hoge Wmo-kosten?
2. Bent u bekend met meer gevallen in onze provincie waarin zorgbehoevenden om financiële
redenen niet welkom zijn in een gemeente? Zo ja, om hoeveel en welke gemeenten gaat het?
Ziet u een patroon?
3. Stuurt de provincie op de onderdelen beschut en beschermd wonen? Worden deze
onderwerpen besproken het regionaal ruimtelijk overleg (RRO)?
4. Hoe stuurt de provincie op (of hoe gaat de provincie (in samenwerking met
centrumgemeenten) sturen op het puur vanuit kostenmotieven weigeren van
inwoners/oudereninitiatieven/zorgginstellingen door gemeenten?

Wij zien de antwoorden op deze vragen graag tegemoet.
Met vriendelijke groet,
Namens de CDA-fractie,

Marianne van der Sloot

