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Aan het presidium, 

 

Op 12 december is de eerstvolgende beeldvormende vergadering. Met het opheffen van de 

werkgroep bestuurlijke vernieuwing worden het onderwerp en de invulling bepaald door het 

presidium. Op verzoek van wethouder Baali wordt aan u voorgesteld om de beeldvormende 

vergadering te besteden aan de nog vast te stellen woonzorgvisie. 

 

Wat is het doel van de beeldvormende vergadering? 

De afgelopen jaren is vaker gesproken over de woon-zorgvisie. Gelet op de toenemende 

vergrijzing en de hieraan gekoppelde verwachte toename van zorg en de noodzaak/ wens om 

langer zelfstandig te wonen is het de bedoeling om op te halen hoe inwoners kijken naar de 

mogelijkheden van het (on)zelfstandig wonen met zorgbehoefte in de kern Steenbergen.  

 

De kern Steenbergen is de aftrap van meerdere gesprekken met inwoners om op te halen wat 

hun zorgbehoefte en woonwensen zijn. 

De opbrengt van de avond wordt benut als inbreng om tot een woonzorgvisie te komen voor 

heel de gemeente met hierin opgenomen een vertaling naar de verschillende kernen. De kern 

Steenbergen is de eerste kern waar dit wordt gedaan. 

 

Wat is de opzet van de avond? 

Omdat dit de aftrap is van een gemeentebrede consultatieronde, wordt de avond benut om eerst 

aan de raad en belangstellenden het doel van de woon-zorgvisie uit te leggen en wat het proces 

inhoudt. Omdat de woon-zorgvisie tot stand komt in samenwerking met maatschappelijke 

partners zullen ook Stadlander, TanteLouise en TWB een inhoudelijke bijdrage leveren aan het 

plenaire gesprek. 

 

Vervolgens worden de deelnemers in groepen verdeeld om in gesprek te gaan over thema’s die 

samenhangen met de woon-zorgvisie. 

 

Wie worden uitgenodigd? 

Uiteindelijk is het doel van de avond om vooral op te halen bij inwoners wat hun wensen, ideeën 

en behoeften zijn. Via de ikpraatmee website, de gemeentelijke informatiepagina en de 

gebruikelijke kanalen zullen inwoners opgeroepen worden om aanwezig te zijn en om deel te 

nemen. 

 

Voorstel 

Aan u wordt gevraagd om akkoord te gaan met het thema en de griffie op te dragen om samen 

met de ambtelijke organisatie het onderwerp verder uit te werken. 
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