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Verslag van de informatieve commissie II, gehouden op dinsdag 22 november 2022 om 19.30 uur in 
het Koetshuis van Boom en Bosch te Breukelen. 
 
Aanwezig 
Voorzitter Lukas Burgering 
Raadsadviseur AnneMarie Hiemstra 
 
De leden 
Lokaal Liberaal Kenneth de Boer (1-4), Bas Verwaaijen (4-6) 
D66 Lisanne Peelen 
VVD - 
GroenLinks Marja van Gaalen, Mariet Brandts 
CDA Sarah van Lindeberg-Hes, Malous Scherpenzeel 
Streekbelangen        Marieke Vis-Versloot en Jan van Sligtenhorst 
PvdA Sophia Jeddaoui 
ChristenUnie-SGP Victor van Dijk, Immanuel Wijland  
Samen Stichtse Vecht Riette Habes (1-4), Primla Jaipal  
BVNL Edwin Marinus 
Het Vechtse Verbond Raymond Fiscalini 
SP Tineke de Vries 
 
Burgemeester en Wethouders: Karin van Vliet, Dick Polman. 
 
Ook aanwezig: Ilse Avontuur, Else Boss, Sosja Rooijmans: Lau Bosse, Alies Bakker, Marcel 
Scheefhals, Miriam van Gelder, Martijn Alderse Baas, Aalko van der Veen, Roger van Huystee 
(bestuurder Alfa & zorg). 
   
 
1. Opening 

De voorzitter opent de commissievergadering en heet de belangstellenden, sprekers, 
wethouders en commissieleden welkom. 
 

2. Vaststellen van de agenda 
De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 
 

3. Ontmoetingslocaties voor ouderen 
Aalko van der Veen presenteert zijn onderzoek naar de ontmoetingslocaties voor ouderen. 
‘Ontmoeten, preventie en informatie: kansen voor omgaan met vergrijzing’ is de titel van het 
onderzoek.  
 
Voor het onderzoek heeft hij goede inhoudelijke gesprekken gevoerd met 35 betrokkenen (die 
gebruik maken van de locaties), 12 organisaties (van zorgcentra tot kerken) en 11 ambtenaren 
(van verschillende afdelingen). Het resultaat is een aantal scenario’s, met een advies over de 
haalbaarheid. Hieronder volgt een korte samenvatting. Voor de volledigheid zijn de sheets bij de 
vergaderstukken gevoegd. Daarin staat het hele advies. 

 
Vijf adviezen voor de gemeente: 
- Maak de dubbele vergrijzing top-prioriteit. Pak de regie en maak nu slagen in de uitvoering 

van de (goede) beleidsnota’s. Er is een kanteling bij de WMO nodig. 
- Vergrijzing moet een hoger urgentieniveau krijgen op alle niveaus. 
- Kies de Woonzorgvisie als gangmaker bij de ontwikkeling. 
- Kies voor ontwikkelen in een voorbeeldwijk met uitgangspunt ontmoeten, preventie en 

informatie (samen met anderen). 
- Kies met spoed hoe je de informatiefunctie wilt inrichten. 
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 Adviezen over de locaties: 
- Breukelen: betreft een inpandige locatie, vooral voor ’t Heycop bewoners.  

Advies: kies voor scenario voortzetting in restaurant van Zorgcentrum de Aa.  
- Willem van Hoornhof: betreft een inpandige locatie, de ‘huiskamer van de Hoornhof’. Geen 

mogelijkheid voor wijkfunctie. Advies: open houden, samen met Portaal. 
- De Vondel: gunstig gelegen in de wijk, naast Maria Dommer. Weinig spontane inloop, 

haperende nieuwe instroom, vergrijzing. Weerstand tegen activiteiten in de Merenhoef. Aan 
de andere kant willen alle woonzorgcentra graag meer reuring in het gebouw. Advies: drie 
scenario’s (die allemaal geld kosten): 
• Ongewijzigd beleid  geen wenselijke optie want opdroging bestaan. 
• De ontmoeting verplaats de bibliotheek naar de Vondel, met CIP, sociale horeca etc. 
• Dagopvang plus  maakt gebruik van Maria Dommer en TIM. WMO-uitkeringen 

benutten om anderen er mee van te profiteren. 
 

Er zijn kansen voor toekomstbestendig omgaan met vergrijzing. Regie en uitvoering met 
anderen staat centraal. Vergt urgentiegevoel, regiekracht, mensen en financiën.  

 
 Samenvatting van enkele vragen vanuit de commissie: 

- Er is weerstand van mensen om te recreëren in ruimten waar ook dementerenden verblijven. 
Wethouder: het gaat er juist om meer mensen te bereiken en de locaties breder open te 
stellen voor meer groepen.  

- Mist visie en analyse van de sociale context/ toegevoegde waarde die voor 
welzijnsactiviteiten van belang zijn. De wethouder geeft aan dat het nu ging om een 
locatieonderzoek. En de activiteiten stoppen niet, maar er wordt gekeken hoe de locaties 
effectiever en efficiënter kunnen worden benut 

- Is er rekening gehouden met de wensen van de ‘jongere ouderen’? Maar een klein 
percentage van de inwoners maakt gebruik van de locaties. Is er überhaupt wel behoefte aan 
locaties op de langere termijn? Vanuit landelijke onderzoeken is de wens is naar 
laagdrempelige activiteiten en inloop zichtbaar. De tijd dat mensen lid zijn van een 
verenigingen wordt anders. Bij de uitwerking van de scenario’s wordt dit meegenomen. 

- De activiteiten op de locaties kunnen doorgaan zolang het onderzoek loopt.  
- Eerste kwartaal van 2023 wordt de uitwerking van de scenario’s verwacht. 
- Beslissingsbevoegdheid ligt bij het college, tenzij er extra budget nodig is. Indien gewenst 

kan de uitwerking naar de raad. 
 
De voorzitter concludeert dat het onderwerp t.z.t terug komt bij de raad. In welke vorm is nog niet 
duidelijk. 
 
4. Ontwikkelingen WMO en huishoudelijke hulp  
Beleidsadviseur Sosja Rooijmans licht toe dat de kosten voor de WMO en huishoudelijke hulp (HH-
hulp) blijven stijgen. Het aanbod kan niet voldoen aan de vraag. De wachtlijsten lopen op en de 
huidige manier van werken kan niet meer zo door gaan. We moeten naar andere oplossingen kijken. 
Om klaar te zijn voor de toekomst, is een transformatieplan nodig.  
 
Het ‘WMO-voorspelmodel’ laat zien dat de cijfers enorm stijgen, terwijl we nu de vraag al niet 
aankunnen. Er zijn meer ontwikkelingen: de vergrijzing, langer thuis wonen, krapte op de 
woningmarkt, veel kleine kernen, personeelstekorten en problemen bij het leveren van onderdelen. 
 
Aandachtspunten: 

- Eigen bijdrage wanneer de hulp stopt niet door laten lopen. 
- Inzet van hulp bij spoed: dan moeten andere inwoners gekort worden. Kan dit anders?  
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Rogier van Huystee van Alfra & Zorg schetst het perspectief vanuit een thuiszorgaanbieder. De druk 
op de medewerkers loopt op en dat is al jaren gaande. De beschikbare tijd per cliënt loopt terug, er 
zijn wachtlijsten en minder medewerkers (door vergrijzing en toenemende ziekteverzuim). En dat 
geeft opnieuw extra werkbelasting voor de medewerkers. Medewerkers af door het ‘klantgedrag’: de 
HH-hulp wordt gezien als schoonmaakster en men wil overal inspraak in. Dit alles vraagt om 
verwachtingsmanagement. Wat is te financieren als maatschappij en wat is in te vullen als 
thuiszorgorganisatie? Wat is er te verwachten van innovaties? Vraagt om campagne/ bewustwording 
dat zorg schaars en kostbaar is. Dat je dat eerlijk moet verdelen en met elkaar moet oplossen. 
 
Oplossingsrichtingen: 

- Inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor HH-hulp vanaf 2025. 
- Integraal zorgakkoord. 
- Adviezen VNG over kostenbeheersing en stimuleren van ervaringen uitwisselen. 

Lokale oplossingsrichtingen: 
- Bewustwording bij inwoners: we kunnen dit niet alleen als gemeente maar als samenleving. 
- Versterking eigen capaciteit inwoners. 
- Betere samenwerking WMO maatwerk en voorveld. 
- Partnerschap met aanbieders. 
- Innovatiemogelijkheden zoals robotisering. 
- Betere monitoring. 

 
Samenvatting van de vragen uit de commissie: 

- Splitsing HH1 en HH2? Komt de beleidsambtenaar op terug. 
- Arbeidsinnovaties/ robotisering voor personeel? Ook, en breder. Bijvoorbeeld robotstofzuiger. 
- Meer inzetten op mantelzorg? Soms is PGB voor mantelzorger mogelijk. Maar er is soms al 

zo’n kwetsbare situatie dat er breder naar gekeken moet worden. 
- Concurrentie op de arbeidsmarkt kan door een goede werkgever te zijn. Concurrerende 

arbeidsvoorwaarden zorgen voor hogere lonen en dan moeten de tarieven die omhoog gaan. 
Dat is een lastig punt, omdat de kosten al enorm oplopen.  

- Betekend transformatie ook versobering? Deze discussie straks bij transformatieplan voeren. 
- Eerste ervaring pilot van de Wachtkracht: je ziet dat er andere oplossingen zijn om huis op 

orde te houden dan een HH-hulp.  
 
De presentatie is bij de agendastukken gevoegd. Het transformatieplan wordt nu uitgewerkt. 
Verwachting dat het transformatieplan WMO in Q2 naar de raad kan. 
 
5. Energiearmoede 
Het onderwerp is op de agenda gezet door D66. Wethouder Dick Polman licht toe dat er hard 
gewerkt wordt aan een uitvoeringsplan energiearmoede, in samenwerking met veel partners. Het 
plan is over 2 weken klaar en komt ter informatie naar de raad. Er gebeurt inmiddels ook al van alles. 
 
Lau Bosse (adviseur duurzaamheid) licht de context toe: 

- Steeds grotere problemen rondom inflatie, hoge energierekening in combinatie met inkomen. 
- Grootste probleem: lage energie labels, monumentale panden en jaren ’60 woningen in 

Maarssenbroek en Nigtevecht, Tienhoven en Breukelen. 
 
Beleidsadviseur Alies Bakker zet de rijks- en gemeentelijke maatregelen op een rij. Vanuit het Rijk: 

- 2022: tegemoetkoming 2x 190 euro. Energietoeslag lage inkomens (al vroegtijdig uitgekeerd) 
en extra toeslag 500 euro aangekondigd. In totaal 2022: 1300 euro. 

- In 2023: energietoeslag (800 euro), prijsplafond, lagere energiebelasting op elektriciteit, 
hogere teruggave energiebelasting en lagere btw op aardgas, elektriciteit en stadverwarming 
(of deze laatste twee doorgaan is niet zeker, geld wordt voor prijsplafond gebruikt). 

- Minimumloon 10% hoger, arbeid minder belast. 
- 35 miljoen extra voor gemeente voor vroegsignalering. 



 

Pagina 4 van 4 
 

 

- Aanpassing kostendelersnorm. 
- Meer incidentele en structurele middelen. 
- Hulp bij energie besparen. 

 
Gemeentelijke maatregelen: 

- Preventie en vroegsignalering: Geldfit.nl, informatievoorziening (bibliotheek, Leef, gemeente), 
vroegsignalering bij betalingsachterstanden, hulp en ondersteuning bij administratie ordenen. 

- Inkomensregelingen: energietoeslag, bijzondere bijstand, begeleiding naar werk, 
voedselbank, kledingbank, dierenvoedselbank en gericht op kinderen: stichting leergeld, 
jeugdfonds sport & cultuur. 

 
Het uitvoeringsplan energiearmoede wordt opgesteld samen met maatschappelijke partners. De 
financiële basis zijn Rijksmiddelen + een eigen bijdrage vanuit de gemeente. Het is een lerend plan 
Ondernemers zijn onderdeel van het uitvoeringsplan. Nu al is een energiecheck bij ECUB mogelijk. 
 
Marcel Scheefhals (beleidsadviseur sport en bewegen) en Miriam van Gelder (cultuur) vertellen de 
mogelijkheden voor verenigingen. Er zijn 143 Sportaanbieders in SV, waarvan 119 binnen-
sportaanbieders (die huur betalen). Buitensportverenigingen zijn eigenaar en betalen zelf onderhoud 
en energie. Uit de verenigingsmonitor 2022: 28% heeft het financieel zwaar. Culturele organisaties 
huren vaak van derden of dorpshuizen. Aantal musea gaan dicht in de winter door de hoge 
energiekosten. De gemeente kent niet alle culturele organisaties, er is soms geen subsidierelatie. 
 
Oplossingen: 

- 28 november komt er een groot sportdebat in de 2e kamer. 
- Inmiddels 200 miljoen compensatie zwembaden en 6 miljoen noodfonds sportclubs. 
- Activiteiten gemeente: avond voor verenigingen met tips en trics energiebesparing en 

duurzaamheid en breed kijken naar compensatieregeling cultuur (kamerbrief 1 december). 
 
Samenvatting van vragen vanuit de commissie: 

- Waarom komt het Uitvoeringsplan niet ter besluitvorming naar de raad? De wethouder geeft 
aan dat het uitvoering betreft en het college binnen de budgetten blijft. Het voornemen van 
het college is om het plan ter kennisname naar de commissie te sturen. Input is welkom, het 
plan is lerend en kan aangepast worden.  

- Communicatie: is er nagedacht over folders? Ja, maar de doelgroep bereik je niet alleen met 
folders. Dus we doen de standaard communicatie en doen een plusje erbij. 

- Wat doet de gemeente met de huren voor verenigingen in 2023? Voor onze eigen locaties 
blijven de tarieven hetzelfde. Een deel van de locaties valt onder de Sportfondsen, waar in 
2023 wel indexering zal worden toegepast. 

- Ook de kerken kunnen bij de gemeente terecht voor informatie en advies en om de 
problemen in zicht te krijgen.  

- Wethouder Karin van Vliet is beschikbaar voor vragen rondom de moties. 
- Voor het uitvoeringsplan en de verduurzamingsmaatregelen is de inkomensgrens 130%.  

 
De sheets van de presentatie zijn bij het agendapunt gevoegd.  
 
6. Sluiting 
De voorzitter dankt de kijkers thuis, belangstellenden, sprekers, wethouders en de commissieleden 
en sluit de vergadering om 22:44 uur. 
 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
 
 
AMH 
23-11-2022 
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