Bekijk de webversie

Aan: Aan alle politieke partijen in voorbereiding op de vorming van een nieuw college
Cc: Leden Zorgplatform, deelnemers Woonzorgvisie en Adviesraad Sociaal domein
Stichtse Vecht, 25 april 2022
Geachte dames en heren,
U bent bezig een nieuw College voor de gemeente Stichtse Vecht te formeren voor de komende
4 jaar. Voor ons reden om juist nu nogmaals uw aandacht te vragen voor een steeds
klemmender probleem in onze gemeenschap: zorg en wonen.
Samen met andere maatschappelijke organisaties in Stichtse Vecht hebben wij meegewerkt aan
de totstandkoming van uw WoonZorgvisie. Nu zien al die betrokken organisaties uit naar daden.
Van de kant van de gemeente is daarvoor nodig: ontschotten van het Fysieke en Sociale
domein, meer ambtenaren voor Wonen en gemeenteraden die productiever samenwerken.
Het is een zware opgave in een periode waarin zoveel uitdagingen en crisismomenten
samenkomen.
Om daaraan een bijdrage te leveren, hebben wij een overzicht voor u gemaakt. Zie bijlage ...
Daarin vindt u de bouwopgave, de ‘nieuwe inzichten’ en ontwikkelingen waarmee rekening
gehouden moet worden. Dit concept is mede tot stand gekomen met input van andere
maatschappelijke organisaties die u proberen te helpen in de aanpak van de uitdaging waar wij
gezamenlijk voor staan.
Aan u de vraag: wat gaan wij gezamenlijk daarmee doen?
Woensdag 20 april jl. is de eerste bestuurlijke bijeenkomst over het Uitvoeringsprogramma
Wonen met zorg en welzijn geweest. Deze bestuurlijke bijeenkomst is de start van een reeks
(werk)sessies met ketenpartners om samen een Uitvoeringsprogramma Wonen met zorg en
welzijn op te stellen.
Wij verlangen van u erkenning van de urgentie en een goede onderlinge samenwerking. Deze
goede samenwerking van alle partijen is onontbeerlijk om tot resultaten te kunnen komen. Wij
verlangen meer zakelijke focus op problemen en mogelijke oplossingen die uitgewerkt gaan
worden in het Collegeprogramma 2022-2026.
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Hebt u vragen over de bijlage? Wij zijn graag bereid om toelichting te geven. Onze
woordvoerders zijn: Fred Berghout (bestuurslid SRSV) en Fer Poncia (adviseur SRSV).
Wij wensen u verder veel succes met de formatie!
Met vriendelijke groeten,
Namens de Seniorenraad Stichtse Vecht
Irmgard Michielsen
voorzitter

Nota bene
Als u op dit adres geen berichten van Seniorenraad Stichtse Vecht wilt ontvangen, kunt u zich
afmelden via de link onder aan dit bericht!
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u secretariaat@seniorenraadsv.nl toe aan uw adresboek.

