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Onderwerp:  Beantwoording vragen artikel 37 revalidatie en dagbesteding 
   
   
Geachte leden van de fractie BALANS, 
 
Bij brief van 179 december 2019 heeft uw fractie vragen gesteld met betrekking tot het veiligstellen van 
voldoende plaatsen voor revalidatie en dagbesteding. Hieronder beantwoorden wij uw vragen. 
 

1. Deelt u onze zorgen over het veiligstellen van voldoende revalidatieplaatsen en voldoende 

locaties voor dagbesteding in onze gemeente. 

 

Wij hebben op dit moment geen signalen over onvoldoende plaatsen voor revalidatie en dagbesteding 

(waarvoor een indicatie nodig is). Hoewel het vaak de wens is van inwoners dat zij vlakbij huis kunnen 

worden opgevangen en/of op de locatie van hun voorkeur, is dit gewoonweg niet altijd haalbaar.  

Voor geïndiceerde dagbesteding is er in ieder geval geen sprake van wachtlijsten. Voor revalidatie is ons 

dat niet bekend. 

 

 

2. Bent u bereid om het gesprek aan te gaan met zorgleveranciers om daarbij de noodzaak van 

voldoende dagbesteding en revalidatieplaatsen bespreekbaar te maken. 

 

Zorgverzekeraars zijn via de zorgverzekeringswet verantwoordelijk voor de financiering van 

revalidatieplaatsen, zorgkantoren via de subsidieregeling extramurale behandeling.  

De rechtstreekse invloed die onze gemeente kan uitoefenen op de omvang van revalidatieplaatsen in 

Boxtel is gering. Maar wij nemen het signaal mee in de gesprekken die in 2020 gestart worden tussen 

zorgverzekeraars CZ en VGZ, zorgkantoor en de 18 gemeenten in de regio Noordoost Brabant. Bij een 

inventarisatie is de doelgroep Ouderen als een van de gespreksthema’s benoemd.   

 

Gemeenten zijn via de Wmo verantwoordelijk voor dagbesteding vanuit Wmo. Onderdeel van het 

regionale inkooptraject voor Specialistische Hulp (dit loopt momenteel voor 2021 en verder) is een 

marktconsultatie met aanbieders. Daarin komen ook kwaliteit en capaciteit ter sprake. 
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3. Bent u bereid om samen met de scribenten van “Samen ouder worden in Boxtel” te bezien welke 

bijdragen (beleid, euro’s o.i.d.) we als gemeente in dit kader kunnen doen voor onze 

medemensen. 

  

Het college en de werkgroep van scribenten hebben afspraken gemaakt om in februari 2020 een aftrap 

te geven aan de daadwerkelijke samenwerking met vrijwillige en professionele partners. Het college is in 

gesprek met de werkgroep over onder meer de organisatie van deze bijeenkomst. Uw raad heeft 

inmiddels €20.000,-- beschikbaar gesteld voor een sociaal maatschappelijk fonds voor ouderen.     

  

Het toenemend beroep op zorg versus het beschikbare Wmo budget dwingt ons in toenemende mate om 

strengere voorwaarden te stellen aan de toegang tot zorg. Zo heeft uw raad besloten fors te bezuinigen 

op de ondersteuning aan mantelzorgers. 

We moeten als gemeente inzetten op een beweging waarbij ondersteuning veel meer binnen de 

samenleving zelf georganiseerd wordt. Een intensieve samenwerking tussen partijen is hierin essentieel. 

 

 

4. Juicht u nieuwe initiatieven van dagbesteding - ook in het buitengebied- toe en denkt u maximaal 

mee indien hiervoor bestemmingsplannen of vergunningen aangepast moeten worden. 

 

Nieuwe initiatieven in zijn totaliteit moeten een toekomstbestendige, kwalitatieve en zichtbare 

meerwaarde hebben op het aanbod in de gemeente.  

Bij nieuwe initiatieven die niet passen in het geldende bestemmingsplan wordt in het buitengebied vanuit 

een positieve grondhouding gekeken of deze aansluiten bij de (provinciale) uitgangspunten en juridische 

kaders die gelden voor het betreffende gebied. Het is denkbaar dat dagbesteding als nevenfunctie dan 

wel als kleinschalige zelfstandige voorziening een passend alternatief kan zijn op een vrijkomende 

agrarische bedrijfslocatie (VAB). In de toekomst zal dit nog nader geconcretiseerd worden in het op te 

stellen VAB beleid.  
  
 

Hoogachtend, 

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boxtel, 

 
 
 
 
 
 
 
A.E. Kraal R.S. van Meygaarden 
secretaris burgemeester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


