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Toelichting Vragen aan portefeuillehouder Ruimtelijke ordening en 

Volkshuisvesting, inclusief implementatie Omgevingswet
Door Fractie Progressief Oudewater

Geacht college,

U presenteert de Concept-visie Wonen Zorg en Welzijn in het Forum 
Ruimte op 13 december 2022. De concept-visie is een bouwsteen om te 
komen tot een woonzorgvisie voor 1 januari 2024. De visie is opgesteld 
samen met maatschappelijk partners De Woningraat en De Wulverhorst. 
De concept-visie luidt:

1. We streven naar goede dekking van algemene voorzieningen met 
als doel een inclusieve samenleving waar iedereen elkaar kent

2. Het uitgangspunt is het op een prettige manier zo lang mogelijk 
thuis kunnen blijven wonen

3. Waar mogelijk met een mix van doelgroepen
4. Participatie van inwoners, mantelzorgers en vrijwilligers is 

vanzelfsprekend
5. Gericht op positieve gezondheid, preventie en integratie. Wonen is 

een afgeleide van de manier waarop we de zorg kunnen leveren. De 
arbeidsmarkt is daarbij een zeer bepalende factor

Naar aanleiding van deze concept-visie heeft de fractie van Progressief 
Oudewater de volgende vragen:

1) De visie is in algemene termen geformuleerd. Op welke manier zal het 
college deze verder concreet maken? Heeft de gemeenteraad de 
mogelijkheid kaders mee te geven?

2) Wat is de verantwoordelijkheidsverdeling tussen de drie opstellers van 
de concept-visie? Ofwel: wie is waarop aanspreekbaar?

3) Natuurlijk zijn we positief over de uitgangspunten over participatie. 
Daarover wel een vraag: wat bedoelen de opstellers met ‘informele 
participatie’? 

4) Inhoudelijk over de visie: 
a) wat bedoelen de opstellers met punt 3: “Waar mogelijk met een mix 

van doelgroepen?” 
b) Waarom is Focus op zorg en diensten de opmerking “Blijven inzetten

om capaciteit Wet Langdurige Zorg in Oudewater te behouden” 
opgenomen? Het lijkt of dit in gevaar komt. Het staat echter niet in 
de SWOT benoemd.
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5) Het stuk benoemt het belang van samenwerking met verschillende 
aanbieders om een dekkend aanbod te houden of krijgen. Hoe denkt 
het college dit te realiseren? Zijn projectontwikkelaars ook in beeld? 
Denk bijvoorbeeld aan Habion, eigenaar van Oranjepark.

6) Hoe ziet het vervolgproces om te komen tot de woonzorgvisie eruit, 
met welke mijlpalen en deadlines? Krijgt de gemeenteraad dit te zien? 
En wie zal op welke manier betrokken worden bij het opstellen?

7) Tot slot staat bij de dia over Borging benoemd dat een projectgroep 
rond uitbreidgebied Kerkwetering zal worden geformeerd. Wat wordt de
opdracht voor deze projectgroep? En waarom staat deze hier ineens zo 
specifiek benoemd? 

Fractie Progressief Oudewater
Annemarie van ’t Veen & Erik Honkoop
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