
Van: Gijs van der Scheer (BridgeBond) <gijs.vander.scheer@bridge.nl>  
Verzonden: vrijdag 20 april 2018 12:26 
Aan: Secretariaat BridgeBond <secretariaat@bridge.nl> 
Onderwerp: Coalitie-programma 2018-2021 
 
Geacht Gemeentebestuur, 
 
Heel graag vragen wij uw aandacht voor bijgesloten brief, die bestemd is voor de 
Gemeentesecretaris en andere betrokken bij de totstandkoming van het nieuwe coalitieprogramma.  
 
Het betreft een eenmalig voorstel waarvan uw gemeente in het komend programma kan profiteren.  
 
Met vriendelijke groet, 

 

Gijs van der Scheer 
Directeur 
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Utrecht, 20 april 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
Betr.: Denken en Doen en coalitieakkoord. 
 
 
 
 
Geachte Gemeentesecretaris, 
 
Graag informeer ik u over de kans die wij uw gemeente bieden bij het opstellen van het 
komend coalitieakkoord.  
 
Met ‘Denken en Doen’ heeft de BridgeBond een ‘erkende’ interventie die kan worden 
ingezet voor ouderen (60+) op de thema’s:  

➢ ouderenbeleid,  
➢ sport en bewegen,  
➢ preventie en  
➢ anti-eenzaamheid. 

Het zijn deze vier thema’s die ook landelijke de aandacht trekken en waarvoor extra geld in 
het regeerakkoord is uitgetrokken. De inhoudelijke landelijke programma’s op deze 4 
thema’s zijn echter nog niet allemaal bekend (pas na de zomer) en daarom kan in het 
coalitieakkoord hiermee geen rekening worden gehouden. Meer informatie over ‘Denken en 
Doen’ treft u aan op onze website https://www.bridge.nl/DenkenenDoen. 
 
Om de impasse die dit veroorzaakt te doorbreken, heeft de BridgeBond een uniek aanbod 
ontwikkeld: we vragen om in het coalitieakkoord een haalbaarheidsonderzoek naar een 
‘Denken en Doen’-project op te nemen. 
In het geval uw gemeente naar aanleiding van dit haalbaarheidsonderzoek overgaat op de 
uitvoering van een ‘Denken en Doen’-project, dan rekent de BridgeBond voor het project 
niet meer dan € 8.750. Dit is slechts de helft van onze totale projectkosten à € 17.500. Er zijn 
andere aanbiedingen geweest, maar dit is een historisch lage prijs! 
Wel hoort hier de afspraak bij dat áls er een landelijk programma komt waarin ‘Denken en 
Doen’ is opgenomen, uw gemeente aan een aanvraag meewerkt. Het eventueel behaalde 
voordeel verrekent de BridgeBond met de hier aangeboden korting. Het meerdere komt 
vervolgens ook ten voordele van uw gemeente. 
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Vanzelfsprekend zijn er nu nog geen details. Maar dit aanbod creëert een kans voor uw 
gemeente. Het verplicht tot niets. Voor ons volstaat dat in het coalitieakkoord een 
haalbaarheidsonderzoek wordt vastgelegd om in de komende collegeperiode te besluiten 
over een ‘Denken en Doen’-project. Tijdens het haalbaarheidsonderzoek helpen we uw 
gemeente bovendien graag bij het uitwerken en detailleren van zo’n project. Vervolgens 
kunt u zelf de balans opmaken.  
 
Dit voorstel hebben we bekend gemaakt aan de fractievoorzitters van de politieke partijen in 
uw gemeente, met een databestand van NOCNSF. In hoeverre dit aanbod goed is 
aangekomen/ontvangen is ons niet bekend. 
Maar uiteraard is het belangrijk dat u dit voorstel ook kent nu overal de formatie op gang 
komt en aan coalitieakkoorden wordt geschreven. Mocht uw gemeente over een ‘formateur’ 
beschikken dan vragen we u dit voorstel ook aan hem/haar bekend te maken.  
Uiteraard kunt u ons altijd benaderen voor meer informatie over dit aanbod.  
 
Mocht u vragen over dit aanbod hebben, dan kunt u mij altijd bellen. U vindt de brief die aan 
de fractievoorzitters verzonden is hier online. 
 
Met vriendelijk groet,  

 
Gijs van der Scheer 
Directeur 
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