Nieuwkoop, 18 oktober 2009
Aan Het College van B&W van de gemeente Nieuwkoop
Betreft:

Ingediend door:

Voorleggen van vragen aan het College van B&W
inzake Actualiteit gegevens over gemeente Nieuwkoop “Monitor
Wonen-Zorg-Welzijn Zuid-Holland Noord’
Joke van Boxtel/Fractie PN

Geacht College,
Onlangs heeft uw college een informatieavond gehouden voor alle fracties over het concept
van de kadernota “Wonen-Zorg-Welzijn Zuid-Holland Noord”.
Met belangstelling heeft onze fractie kennis kunnen nemen van de ontwikkelingen op dit
gebied, alsook van een raming van voorzieningen op deze gebieden binnen de kernen van de
gemeente Nieuwkoop.
Binnen de stuurgroep en fractie van Progressief Nieuwkoop is een raadpleging gedaan van de
huidige Monitor Wonen-Zorg-Welzijn Zuid-Holland Noord: Gemeente Nieuwkoop-Subregio
Rijnstreek. Onder “Zoeken” zijn alle onderwerpen op de gemeente Nieuwkoop opgevraagd
die onder het thema Wonen-Zorg-Welzijn staan vermeld.
Ons is hierbij opgevallen dat diverse onderwerpen “niet actueel zijn/niet zijn bijgehouden”.
Aan het College worden hierover de volgende vragen voorgelegd.
1. Kijkend naar de Monitor dan zien we bij het onderdeel Woonvormen dat de gegevens
over ClusterWonen, Intramuraal, Extramuraal, Semi-intramuraal, Verpleeg- en
Verzorgingvoorzieningen te monitoren zijn tot en met 2006. Overige onderdelen onder
Woonvormen lopen door tot en met 2008.
Vraag: Kan uw college hiervoor een verklaring geven? En waarom zien we op een
aantal onderdelen (zoals aangepaste woningen en Zelfstandig Plus) dat de Monitor
doorloopt tot 2008 en bij de overige onderwerpen stopt op 2006. Hoe actueel is deze
Monitor voor onze raadpleging?
2. Kijkend naar de Producten die beschikbaar zijn en waar burgers en organisaties een
beroep op kunnen doen, dan zien dat de Monitor niet verder reikt dan het jaar 2005.
Het gaat hierbij om het brede scala van voorzieningen op het gebied van Speciaal
Vervoer, Beweging, Pedicure, Alarmering en Beveiliging en Ontmoeting en
Maaltijdvoorzieningen.
Hoe betrouwbaar is deze monitor nog op bovengenoemde onderdelen. Wat is de reden
dat de Monitor niet meer “ is bijgewerkt”
3. Kunt u aangeven op welke wijze de Monitor op grond van de nieuwe gegevens
actueel kan worden gehouden?
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