
 

  

 
Motie 
 
Reg. Nr. M 17.1 
 
Agendapunt: Motie vreemd aan de orde van de dag 
 
Onderwerp: Laat onze ouderen niet vallen. Aanbod activiteiten voor onze ouderen in De 
Vondel, de Willem van Hoornhof en het Trefpunt door Welzijn Stichtse Vecht moeten op 
hetzelfde peil blijven als voor coronatijd. 
 

De raad van de gemeente Stichtse Vecht in vergadering bijeen op 5 juli 2022, gehoord de 
beraadslaging, 
 

constaterende dat:  
 

 in de Kadernota 2022 van 13 juli 2021 door het vorig College en de raad is besloten om 
87.000 euro van de subsidies aan welzijnswerk in te trekken; 

 Welzijn Stichtse Vecht daarom veel ouderen-activiteiten in de Vondel in Maarssen dorp, de 
Willem van Hoornhof in Maarssenbroek en het Trefpunt in Breukelen per 1 juli 2022 opheft; 

 op 14 juni 2022 bijna 1000 handtekeningen van ouderen en sympathisanten aan de 
wethouder overhandigd zijn, om deze voorzieningen te behouden; 
 
 

overwegende dat:  
 

 preventieve zorg een kerntaak van de gemeente is; 

 de beslissing om te bezuinigen op Welzijn Stichtse Vecht en daarmee op onze ouderen is 
genomen in Corona tijd toen veel ouderen in lockdown zaten en zich niet konden laten horen; 

 deze mensen veel eenzaamheid ervaren hebben en nu weer erg blij zijn met hun potje bingo, 
hun kaartclub, gymnastiek en gezellige sociale contacten; 

 ze nu tot hun grote schrik ontdekken dat deze voorzieningen per 1 juli 2022 zullen stoppen en 
hiertegen in actie komen, zie de handtekeningactie; 

 bezuinigingen op de preventieve zorg, de kosten voor zwaardere zorg hoger kunnen maken;  

 
draagt het college op om:  

1. de activiteiten voor ouderen in de Vondel, Willem van Hoornhof en het Trefpunt, in de huidige 
collegeperiode voor in ieder geval 2022 op hetzelfde peil te houden als vóór Corona, en er in 
elk geval voor te zorgen dat de ruimtes beschikbaar blijven voor dat doel;  

2. voor 2022 de kosten te dekken ten laste van de algemene reserve; 
3. via tussenkomst van het presidium de motie te agenderen voor de commissie van september 

2022 ter bespreking van 2023 met het verzoek aan het college voor een dekkingsvoorstel in 
de begroting van 2023 of met een separaat voorstel te komen; 

 
en gaan over tot de orde van de dag. 
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Verworpen, de griffier 

Voor: GroenLinks, CDA, PvdA, ChristenUnie-SGP, PVV, 

Het Vechtse Verbond, Samen Stichtse Vecht, SP 

Tegen: Lokaal Liberaal, VVD, Streekbelangen, D66 

 


