
Werkbezoek College van Burgemeester en Wethouders 

De gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 hebben geleid tot een nieuwe samenstelling van de 
gemeenteraad en van de samenstelling en portefeuilleverdeling van het College van Burgemeester 
en Wethouders. 
Het bestuursakkoord 2022-2026, “Samen aan Zet ! “ ademt de sfeer dat de nieuwe coalitie samen 
met de inwoners, organisaties, verenigingen en bedrijven de vraagstukken in de komende 
bestuursperiode wil aanpakken. 
Voor het bestuur van “Tot uw Dienst” lag hierin de aanleiding om het College van B&W uit te 
nodigen voor een werkbezoek dat op 11 oktober 2022 heeft plaatsgevonden. 
In het gesprek is aandacht besteed aan de ontwikkeling van “Tot uw Dienst” en de verwachtingen 
die er zijn naar de gemeente Laarbeek op het gebied van wonen, welzijn en zorg. 
 
“Tot uw Dienst” is opgericht in 2005 en heeft zich ontwikkeld tot een professionele organisatie waar zowel 
vrijwilligers als beroepskrachten actief zijn. 
De initiatiefgroep Gemeenschapskracht, die bestaat uit vrijwilligers vanuit alle kernen van Laarbeek, heeft als 
opdracht de sociale basis in de kernen van Laarbeek te versterken en te verbinden. 
Deze opdracht komt niet uit de lucht vallen want de komende jaren zal alles op alles gezet moeten worden om 
zorg voor elkaar goed te organiseren. Het ouder worden van de bevolking, de beperkte financiële middelen, de 
krapte aan personeel, het tekort aan geschikte en betaalbare woningen vragen een actieve houding en inbreng 
van de inwoners om mee te denken over oplossingen. 
De kern van de aanpak die de werkgroep voorstaat is de eigen mogelijkheden van de inwoners in de aandacht 
en zorg voor elkaar te stimuleren zodat de beroepsmatige zorg hierop kan aansluiten. 
Als middel hiervoor wordt gewerkt aan het opzetten van en coördineren van zorgcirkels op buurt- en 
wijkniveau. Een zorgcirkel is een netwerk van mensen die op elkaar een beroep kunnen doen voor hand- en 
spandiensten en informatie en advies kunnen krijgen. 
In het gesprek over dit onderwerp is aan het College duidelijk gemaakt dat we geholpen kunnen worden met 
deze preventieve aanpak van netwerkversterking op buurt en wijkniveau door dit te faciliteren. 
 
Door de wijkverpleegkundigen is aan de hand van praktijkvoorbeelden toegelicht dat het nodig is om de 
toegang tot de huishoudelijke zorg op een zelfde manier te regelen als de toegang tot de wijkverpleging. 
De wijkverpleegkundige mag wel een indicatiestellen voor verzorging en verpleging maar niet voor de 
huishoudelijke ondersteuning. Voor mensen die verpleegzorg en huishoudelijke ondersteuning nodig hebben is 
het uitermate vervelend om telkens bij een ander hun vraag te moeten stellen en toe te lichten. Verpleegzorg 
en Wmo zorg kan eenvoudig geregeld worden door de wijkverpleegkundige in situaties die bij haar al bekend 
zijn. 
 
De gemeente Laarbeek is bezig met de ontwikkeling van een nieuw beleidsplan voor het Sociale Domein. Het is 
van belang voor een gezamenlijke aanpak dat “Tot uw Dienst”daarin goed gepositioneerd gaat worden. 
Vanuit de Peelgemeenten worden voorbereidingen getroffen om tot een nieuwe aanbestedingsronde te 
komen voor de Wmo taken.  Momenteel heeft “Tot uw Dienst” contracten voor de huishoudelijke 
ondersteuning, begeleiding en dagbesteding en kort durend verblijf. 
Betrokkenheid en inbreng vanuit onze coöperatie is momenteel geregeld via de zogenoemde fysieke 
overlegtafels in de regio. Voor de nieuwe aanbestedingsronde is deze betrokkenheid ook van belang om de 
continuïteit voor “Tot uw Dienst” te waarborgen. 
Tijdens het congres Peel Duurzaam Gezond is als toekomstvisie uitgesproken de inwoners meer te betrekken 
bij de plaatselijke ontwikkelingen. In Laarbeek wordt dit al volop gedaan 
Tot slot werd wederzijds bevestigd dat dit een  informatief en plezierige werkbezoek was en elkaar kunnen 
aanspreken wanneer dat nodig is. 



 
 
 


