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Geachte voorzitter, wethouder, leden van de gemeenteraad en aanwezigen:
Toen mijn moeder niet meer alleen thuis kon wonen, kwam ze in een verzorgingshuis terecht. 30 kilometer
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verderop. Ze kende er niemand. Haar buren liepen niet meer even binnen. Van de ene op de andere dag

leefde mijn moeder volgens de klok en de regels van het zorgsysteem. Dat heeft mij wakker geschud en ik
ben gaan zien wat er kan gebeuren als je oud wordt en minder goed uit de voeten kunt.
En zo ontstond Het Ouden Huis. In 2015 klopten mijn compagnon en ik aan bij wethouder Koster. Haar
boodschap was: Laat zien hoeveel belangstelling er is en we gaan samen op zoek naar de mogelijkheden.
Binnen een paar maanden stonden 350 senioren uit Woerden bij ons ingeschreven. De behoefte aan nieuwe
woonvormen met aandacht voor welzijn en zorg is enorm.
Het hoogtepunt van de vergrijzing ligt in 2040 over 25 jaar. Het is nu 2020. 5 jaar na het gesprek met
wethouder Koster. Inmiddels is 5 van de 25 jaar verstreken en is er geen enkele voortgang geboekt in de
realisatie van Het Ouden Huis in Woerden. Maar de vergrijzing staat niet stil en dus wordt het vraagstuk elke
dag groter en groter. Niet voor niets kwam minister de Jonge afgelopen voorjaar met de
stimuleringsregeling wonen en zorg en afgelopen zomer met de Taskforce wonen en zorg. Hij voelt de
urgentie. Maar voor de uitvoering is hij afhankelijk van wat lokaal gebeurd. En daar stokt het.
Er kan nu gelukkig eindelijk gebouwd gaan worden in Snellerpoort. Alleen: de gemeente geeft aan dat u
mogelijk wil gaan tenderen/aanbesteden. Het Ouden Huis kan gelet op haar doelgroep niet op boksen tegen
partijen met een meer commerciele inslag.
Wanneer u kiest voor een aanbesteding, kiest u voor de hoogste prijs, gaat u voorbij aan de behoefte van
350 senioren uit Woerden en neemt u afstand van het door wethouder Koster in gang gezette traject
inclusief de motie van 1 november 2018.
Als dat de keuze is die u maakt, vragen wij u om dit dan ook persoonlijk uit te leggen ten overstaan van al
die senioren met een kleine portemonnee die zich bij ons hebben ingeschreven.
Ik ben een optimistisch mens en heb goede hoop dat we zover niet hoeven te komen. Nu we kunnen
bouwen roep ik u op: Pak de koe bij de hoorns en sluit een ontwikkelovereenkomst met Het Ouden Huis. In
lijn met de behoefte van minister de Jonge zullen we er snel en serieus werk van maken.
Ik ga terug naar mijn moeder. Voor haar kan ik niet meer iets betekenen. Maar ik hoop dat dat wel kan voor
al die ouderen in Woerden die rekenen op Het Ouden Huis.
Ik wacht uw beraadslagingen met belangstelling en dank u voor uw aandacht.
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