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Onderwerp

Beantwoording schriftelijke vragen van dhr. J.O Ockers namens de Statenfractie
van Lokaal Brabant

Datum

4 december 2018
Ons kenmerk

C2236405/447135

Geachte heer Ockers,

Uw kenmerk

Uw mail 6 11 2018

Bij brief van 6 november 2018, ingekomen op 6 november 2018, heeft u
namens de Statenfractie van Lokaal Brabant schriftelijke vragen gesteld.

Contactpersoon

C.F.M. (Hans) Heerdink
Telefoon

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.

(073) 681 22 91
Email

1. Kan het college aangeven waarom zij richting ouderenorganisaties, die
veelvuldig te maken hebben met woongerelateerde ouderenzorg heeft gesteld
dat dit een gedecentraliseerd onderwerp is en dat organisaties zoals KBO en
PCOB dus maar moeten aankloppen bij gemeenten?
Antwoord: Gemeenten zijn wat ons betreft de eerst verantwoordelijke overheid
op het thema wonen en zorg voor ouderen. Vanuit onze kennisrol zijn wij wel
nauw betrokken bij de ontwikkelingen rondom ouderenhuisvesting en het in kaart
brengen van de behoefte aan nieuwe woonvormen. Dit thema komt op de
regionale overlegtafels, daar wordt gekeken naar een flexibel planaanbod en
wordt ook gekeken naar de demografische ontwikkeling en daarmee dus ook
naar de vergrijzing. Het blijft een verantwoordelijkheid van gemeenten.

2. Kan het college toezeggen dat zij decentralisatie overstijgende onderwerpen,
of onderwerpen die dit zouden moeten zijn, voortaan ook als zodanig gaat
behandelen? Graag een gemotiveerd ja of nee?
Antwoord: Zoals bij de beantwoording van vraag 1 aangegeven, agenderen
wij vraagstukken en opgaven rondom de verander(en)de bevolkings- en
huishoudenssamenstelling op tal van ‘regionale tafels’ en als belangrijk
onderwerp voor de regionale perspectieven op bouwen en wonen’.

De provincie Noord-Brabant is verkozen tot best bestuurde decentrale overheid 2017.
Meer informatie op: www.brabant.nl/bestbestuurd

hheerdink@brabant.nl
Bijlage(n)

-

3. Is het college bereid om de daad bij het woord te voegen en ouderenbonden
uit te nodigen om het gesprek aan te gaan en dit decentralisatie overstijgend
thema (ouderenzorg in relatie tot wonen) op de agenda te zetten?

Datum

Antwoord: Zoals bij de beantwoording van de vorige vragen aangegeven en
conform afspraak met de ouderenbonden, agenderen wij het onderwerp op
regionale overlegtafels.

C2236405/447135

4 december 2018
Ons kenmerk

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
de voorzitter,

de secretaris,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

drs. M.J.A. van Bijnen MBA
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