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Beste heer Druppers, 
 
Op grond van artikel 42 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere 
werkzaamheden van de raad van de gemeente Stichtse Vecht, zijn door u schriftelijke 
vragen gesteld over sluiting van het Ontmoetings- en activiteitencentrum van de Willem van 
Hoornhof. 
 
Voor de overzichtelijkheid worden de door u gestelde vragen herhaald. 
 

Vraag 1 
Een sluiting van het Ontmoetings- en activiteitencentrum van de Willem van Hoornhof 
heeft veel gevolgen voor de bewoners en andere gebruikers van deze voorziening. Wat is 
de reden dat Welzijn Stichtse Vecht deze voorziening wil sluiten?  
 
Antwoord 1 
In het raadsbesluit van 13 juli 2021 over de bezuinigingen op het voorveld, heeft uw raad 
er voor gekozen €87.250 te bezuinigen op Welzijn Stichtse Vecht. Een van die 
maatregelen was het niet meer organiseren van activiteiten op locaties door Welzijn 
Stichtse Vecht.  
 
Uit het aangenomen raadsvoorstel van 13 juli 2021: Om de taakstelling te realiseren met 
zo min mogelijk negatieve effecten, en de transformatie van het sociaal domein te blijven 
ondersteunen, bezuinigen we op de onderdelen die relatief minder maatschappelijk effect 
hebben. Dat komt erop neer dat we ons vanuit de gemeente vooral richten op inwoners in 
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meer kwetsbare situaties en dat we onder andere minder gaan inzetten op de functie 
ontmoeten. Wél gaan we ondersteuning bieden aan inwoners bij het zelf organiseren van 
ontmoeting en borgen we de ontwikkeling van een toekomstbestendige bibliotheek. 
 
Vraag 2 
Heeft u met Welzijn Stichtse Vecht gesprekken gevoerd om te zien of er nog 
mogelijkheden zijn om voor de bewoners en gebruikers het Ontmoetings- en 
activiteitencentrum te behouden?  
 
Antwoord 2 
Deze gesprekken zullen half maart gevoerd worden met Welzijn Stichtse Vecht, de 
gemeente en Portaal.  
 
Vraag 3 
Is er in die gesprekken door Welzijn Stichtse Vecht aangegeven wat er nodig is om het 
Ontmoetings- en activiteitencentrum open te houden. Zo ja, dan ontvangen wij hiervan 
graag een volledig gespreksverslag  
 
Antwoord 3 
Zie het antwoord op vraag 2 
 
Vraag 4 
Hoe moet een eventuele sluiting gezien worden in samenhang met de woonzorgvisie?  
 
Antwoord 4 
Er is geen sprake van een sluiting van het ontmoetingscentrum Willem van Hoornhof, 
maar vanuit Welzijn Stichtse Vecht worden geen activiteiten meer georganiseerd.  
 
In de woonzorgvisie is benoemd dat ontmoeting een belangrijke voorwaarde is om 
(langer) zelfstandig te blijven wonen. We gaan daarom zoals gezegd in gesprek met de 
partijen om te kijken of een ontmoetingsplek bij de Willem van Hoornhof wenselijk is en 
zo ja, hoe en met wie we dat organiseren.  
 
Vraag 5 
Bent u het met de fractie van Lokaal Liberaal eens dat een sluiting per 1 juli 2022 van het  
ontmoetings- en activiteitencentrum in de Willem van Hoornhof, een onmisbare 
voorziening in de grootste kern van Stichtse Vecht, onwenselijk is en voorkomen moet 
worden?  
 
Antwoord 5 
De locatie wordt niet gesloten per 1 juli 2022. Welzijn Stichtse Vecht zal wel per 1 juli 
2022 geen activiteiten meer organiseren op de locatie. We zijn nog in overleg over de 
activiteiten in de Willem van Hoornhof in relatie tot de financiering.  
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Met vriendelijke groet, 
 
Overeenkomstig het door burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht genomen 
besluit, 
 
 
Dorien van den Berg 
Directeur Domein Samen Leven 
 
 

Vindt u deze brief niet duidelijk? Laat het ons weten via info@stichtsevecht.nl 
If you don’t understand Dutch, please email us at info@stichtsevecht.nl 
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Persoonsgegevens 
Voornamen 

 
Ron 

Achternaam 
 

Druppers 
E-mailadres 

 
rom@lokaalliberaal.nl 

Fractie 
 

Lokaal Liberaal 

 
    

   

   

Mede indieners 
Zijn er andere fracties die de raadsvragen 
mede indienen 

 
nee 

    
   

   

Raadsvragen 
Onderwerp 

 
Ssluiting van het Ontmoetings- en 
activiteitencentrum Willem van Hoornhof in 
Maarssenbroek. 

Inleiding 
 

Willem van Hoornhof is een complex van 
Portaal dat bestaat uit 100 zelfstandige 
appartementen voor 65 jaar en ouder en 25 
appartementen voor jongeren. De 
recreatiezaal wordt gehuurd door Welzijn 
Stichtse Vecht als Ontmoetings- en 
activiteitencentrum. 
 
Onze fractie wordt door bewoners en 
inwoners, waarvan de ouders in of nabij (in 
Maarssenbroek) de Willem van Hoornhof 
wonen, benaderd over de sluiting van het 
Ontmoetings- en activiteitencentrum in de 
Willem van Hoornhof Zebraspoor 253a in 
Maarssenbroek, per 1 juli 2022. Deze sluiting, 
waar officieel nog geen medelingen over 
gedaan zijn, leiden tot grote onrust onder de 
bewoners van de Willem van Hoornhof en 
andere inwoners van Maarssenbroek die 
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gebruik maken van de aangeboden 
activiteiten. Dat zijn activiteiten zoals biljarten, 
bingo, computer café, country-line dansen, 
dans inloop, gym voor senioren, handwerken / 
creatieve hobbyclub, de koffieochtend, 
schilder- en tekengroep en een 
spelletjesavond. Het betreft een Ontmoetings- 
en activiteitencentrum voor de kern 
Maarssenbroek waar een kleine 25000 
mensen wonen, waarvan 20% 65 jaar of 
ouder is (cijfers: allecijfers.nl). In 2018 leidde 
een voorgenomen sluiting, die toen gelukkig 
niet doorging, tot grote onrust. Lokaal Liberaal 
wil zo snel mogelijk de nu ontstane onrust 
wegnemen en duidelijkheid scheppen, over 
een eventuele sluiting van het Ontmoetings- 
en activiteitencentrum, voor de bewoners van 
de Willem van Hoornhof en de andere 
inwoners van Maarssenbroek. Daarom de 
volgende vragen, waarbij ik u dringend 
verzoek deze te beantwoorden vóór de raad 
van 8 maart aanstaande: 

Vraag 1 
 

Een sluiting van het Ontmoetings- en 
activiteitecentrum van de Willem van 
Hoornhof heeft veel gevolgen voor de 
bewoners en andere gebruikers van deze 
voorziening. Wat is de reden dat Welzijn 
Stichtse Vecht deze voorziening wil sluiten? 

Vraag 2 
 

Heeft u met Welzijn Stichtse Vecht 
gesprekken gevoerd om te zien of er nog 
mogelijkheden zijn om voor de bewoners en 
gebruikers het Ontmoetings- en 
activiteitencentrum te behouden? 

Vraag 3 
 

Is er in die gesprekken door Welzijn Stichtse 
Vecht aangegeven wat er nodig is om het 
Ontmoetings- en activiteitecentrumopen te 
houden. Zo ja, dan ontvangen wij hiervan 
graag een volledig gespreksverslag 

Vraag 4 
 

Hoe moet een eventuele sluiting gezien 
worden in samenhang met de woonzorgvisie? 

Vraag 5 
 

Bent u het met de fractie van Lokaal Liberaal 
eens dat een sluiting per 1 juli 2022 van het 
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ontmoetings- en activiteitencentrum in de 
Willem van Hoornhof, een onmisbare 
voorziening in de grootste kern van Stichtse 
Vecht, onwenselijk is en voorkomen moet 
worden? 

    
   

   

Bijlagen 
Wil je een bijlage toevoegen 

 
nee 
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