	
  

	
  

	
  

Motie realisatie ontmoetingsruimte in het kader van de transitie sociaal domein
De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 6 en 10 november 2014, gehoord
de beraadslagingen over het Integraal Beleidsplan Sociaal Domein,
constaterende dat:
1. inwoners op verschillende manieren toegang zoeken tot zorg en ontmoetingsplekken
met andere inwoners dicht bij huis wenselijk zijn;
2. gemeente Woerden loketten gaat organiseren waar inwoners terecht kunnen voor de
zorg;
3. er in Zegveld en Schilderskwartier ontmoetingsruimten zijn met het dorpshuis
Zegveld en De Plint;
overwegende dat:
1. in het kader van de transitie sociaal domein naast internet en telefonie ook een vaste
locatie gewenst is voor de inwoners in de kernen en wijken voor inloop;
2. ontmoetingsruimte gerealiseerd kunnen worden in en met samenwerking van
dorpshuizen, wijkcentra, scholen, verenigingen, bibliotheken en dorps- en
wijkplatformen;
3. de functie van ontmoetingsruimtes een maatschappelijke is en gerealiseerd worden
vanuit de transitie sociaal domein;
4. in Harmelen er na 5 jaar vergaande ontwikkelingen zijn die binnen afzienbare tijd
gerealiseerd kunnen worden;
besluit het college op te dragen:
1. met een raadsvoorstel te komen over de concrete invulling ter realisatie van fysieke
ontmoetingsruimtes in de dorpen en kernen van gemeente Woerden;
2. het voorstel aan de volgende kaders te laten voldoen:
- de ontmoetingsruimtes worden in 2015 gerealiseerd;
- de ontmoetingsruimtes komen op die locaties waar zoveel mogelijke openbare
functies voor de inwoners gebundeld kunnen worden, naast de gewenste inloop voor
het sociale domein. Bijvoorbeeld bibliotheek, sociale werkplaatsen, gemeenteloket en
project –en cursusruimtes;
- de ontmoetingsruimtes komen op centraal goed bereikbare locaties;
3. het raadsvoorstel wordt in december voorgelegd aan de raad. Hierin is als eerste de
ontmoetingsplek in Harmelen ter realisatie opgenomen (hier wordt al 5 à 6 jaar
gewerkt aan het mogelijk maken van een dorpshuis) in samenwerking met het
dorpsplatform, welke in de eerste helft van 2015 open gaat.
en gaat over tot de orde van de dag.
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Lijst van der Does, Monique Kingma
VVD, Reem Bakker

