
Maatschappelijke agenda,   resterende vragen CDA                         

 

 “DE VISIE” 

De tekst van de visie komt ons erg afstandelijk over. 

We missen hierin de compassie/solidariteit met de inwoners die hulp nodig hebben vanuit de 

zorgplicht die de gemeente heeft. 

ook een gemis dat in de visie de verbinding niet gelegd wordt tussen Wonen, Welzijn en Zorg. 

Gemist wordt onder meer ook dat we ons maximaal willen inzetten dat onze ouderen zo lang als 

mogelijk in Oudewater kunnen blijven wonen, ze waardig ouder mogen worden in Oudewater. 

Vraag 1: Is het college het met ons eens en is ze bereidt een meer ambitieuze visie op te schrijven. 

“Thema 1” 

Er staat: “We bevorderen sport”.  Vraag 2:  Hoe ??? 

Vraag 3: Waarom worden er ook geen afspraken gemaakt met organisatoren evenementen inzake 

drugsgebruik ? 

“Thema 2” 

Recent stond in het blad Binnenlands Bestuur een artikel over “De dure les van Venlo”. 

Vraag 4:  Welke lessen kunnen wij daar van gebruiken in Oudewater ??? 

“Thema 3” 

In thema 3 wordt gesproken van het project “Eerst aan de Slag Oudewater”.  Vraag 5: Wat is dat ?? 

Er staat: We staan open voor nieuwe initiatieven. 

Vraag 6:  Hoe kijkt het college aan tegen het ThuisHuis-concept dat o.a. in Woerden een huis heeft. 

In hoofdstukje “Wat gaan we doen” wordt gewag gemaakt van de werkwijze “Welzijn op recept”. 

Vraag 7: Gaarne toelichting wat dat is. 

“Thema 4” 

U geeft aan dat u voor het zomerreces van 2019 een Plan van Aanpak wil presenteren hoe wij de 

groep (die wel in aanmerking komt voor maar zich niet meldt) beter kunnen bereiken. 

Vraag 8:  welke (maatschappelijke partners) worden daar allemaal bij betrokken om dit PvA te 

maken. 

“Thema 5” 

In dit thema gaat het over Wonen en leefomgeving. 

Echter vind ik heel weinig terug wat er gedaan gaat worden aan “de leefomgeving”. 

Vraag 9: Gaarne toelichting. 

Ik mis bij het kopje “maatschappelijke opgave” dat er voldoende woningen beschikbaar moeten 

zijn/komen om langer thuis te kunnen wonen met zorg(voorzieningen). 

Vraag 10: Gaarne toelichting. 

 


