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Aan de Griffie van de gemeente Stichtse Vecht                                     
Bianca.Espeldoorn@stichtsevecht.nl 
griffie@stichtsevecht.nl 
 
 
Betreft: Inspreken Seniorenraad 3 november 2020 
 
                                                                                                                                                Stichtse Vecht 3 november 2020  
 
Geachte mevrouw Espeldoorn, 
 
Bij deze onze inspreektekst. Mocht de verbinding wegvallen dan wil ik u verzoeken onderstaande tekst in te 
spreken.  
 
Goedenavond, dames en heren,  
 

Namens de Seniorenraad Stichtse Vecht verzoek ik ALLE fracties met klem om niet in te stemmen met 
de Vastgoednota 2020. Door in te stemmen met deze nota laat u zien hoe u af wilt van investeringen in 
het sociaal domein waarvoor een plan ontbreekt. Het is tegenstrijdig om nu in te stemmen met de 
potentiële verkoop van ons belangrijke bezit, zelfs als u hiervoor garanties vraagt voor het behoud van 
Sociaal Maatschappelijke gebouwen. Er is geen enkele noodzaak om nú in te stemmen. 
 
Het lijkt er op dat de gemeente de criteria voor behoud van gebouwen, die beschreven staan in de 
Beleidsnota Integraal Voorzieningen en Accommodatie Beleid (IVAB) van 30 oktober 2015, niet 
hanteert! 
 
We missen een integraal plan voor wat er aan faciliteiten nodig is in de gemeente. We lezen nu dat er 
gemakkelijk verkocht kan worden zónder dat er sprake is van overleg met burgers en de Raad. Dat is in 
volkomen in tegenspraak met integraal werken en burgerparticipatie! 
 
Sociaal Maatschappelijke bestemmingen dreigen verloren te gaan ofwel zijn bij deze wethouder niet in 
goed handen. Bibliotheken moeten vanwege bezuinigingen ook al sluiten. Een wethouder moet geen 
‘curator’ zijn maar zich verantwoordelijk weten voor wat de samenleving nodig heeft nú en in de 
toekomst. 
 
Wij zeggen het al vaker: naar verwachting verdubbelt in 2040 het aantal 75-plussers. Bij ongewijzigd 
beleid betekent dit meer gebruik van Wmo, Wlz en kosten voor het aanpassen van niet meer voor 
senioren geschikte woningen. Het zal de gemeente nog meer in de financiële problemen brengen. 
 
Hoe voorkomen we dit? 
Juist nu is het belangrijk om vastgoed in te zetten voor de broodnodige ontmoetingsruimtes.  
Ontmoetingsruimtes zijn belangrijk als middel tegen eenzaamheid. Maar ook als plek om onderlinge 
zelfhulp tot stand te laten komen en om activiteiten te organiseren die senioren mentaal en fysiek 
actief houden.  
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Grondposities zijn belangrijk om nieuwe woonconcepten te ontwikkelen, zoals clusterwoningen voor 
senioren, waardoor onderlinge zelfhulp gemakkelijker wordt. Dus senioren verleiden om hun grote en 
niet meer passende huizen te verlaten om zo de gewenste doorstroming op de woningmarkt te 
realiseren.  
 
De SRSV heeft behoefte aan een sterke gemeente SV die een duidelijke visie heeft op de toekomst, zich 
niet laat leiden door de waan van de dag en een duidelijke route uitzet in plaats van korte termijn 
denken om nu het kasboek op orde te krijgen. 
 
We hebben u eerder gewezen op de noodzaak van een duidelijk stappenplan voor de 
ouderengezondheidszorg, zowel preventief als curatief en wijzen u hierbij nogmaals op de afspraken 
hierover in het College Werkprogramma. 
 

We hopen van harte dat u onze zorgen erkent. Wij adviseren u graag. 
 
Inspreker: Irmgard Michielsen 
 
 
Namens de SeniorenraadSV 
Irmgard Michielsen 
Voorzitter 
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