
 
Visie sociaal domein en toekomst van dagbesteding en begeleiding 

Voorzitter graag geef ik namens Gemeentebelangen onze visie op de stukken visie sociaal domein en 

de toekomst van de dagbesteding en begeleiding. 

In de visie lezen we dat iedereen mag meedoen, dat we dit op eigen kracht en/of met ondersteuning 

uit de directe omgeving gaan doen.  

De dagbesteding en begeleiding dient vrij toegankelijk te zijn, dat iedereen zich welkom voelt. 

Plekken waar inwoners hun dag door kunnen brengen en zich gewaardeerd voelen. Laagdrempelig 

met verschillend aanbod waar ontmoeting, structuur en zingeving centraal staan.  

We gaan met beide stukken ervoor zorgen dat de gemeenschap wordt versterkt en als dit niet lukt 

dat deze goed ondersteunt gaat worden.  

Voorzitter de fractie van Gemeentebelangen ziet dit zitten. 

Wij, als echte volksvertegenwoordigers hebben onze leden in de haarvaten van onze samenleving.  

We zien in onze dorpen al een goede verbindingen met elkaar ontstaan, maar in sommige wijken 

zien we ook kleine dorpen ontstaan. Hoe mooi is dat.  

Samen. “Meer voor elkaar” 

De fractie van Gemeentebelangen ziet ook dat er in Oosterhout een grote vergrijzing gaat volgen in 

de komende 5 jaar. Deze mensen moeten we goed volgen. Let op dat zij niet vereenzamen. Zorg ook 

dat zij de weg weten te vinden naar de vrij toegankelijke dagbesteding en begeleiding, zodat zij ook 

daar hun dag door kunnen brengen als ze dit willen.  

We lezen in de monitor Sociale kracht waar de dagbestedingsplekken gerealiseerd dienen te worden 

en gaan er dan ook vanuit dat deze gebruikt worden als uitgangspunt om de nieuwe plekken vorm te 

gaan geven.  

Dan willen we het ook nog hebben over onze jeugd. Zij hebben het moeilijk op dit moment. Een deel 

van de jongeren is ook eenzaam door de pandemie die nu gaande is. Zorg ook dat zij aangesloten 

blijven. 

Als laatste wil de fractie van Gemeentebelangen dat meedoen ook geldt voor de laaggeletterden en 

de anderstaligen. We merken op dat deze mensen het nog lastig hebben om de weg te vinden naar 

de vrij toegankelijke voorzieningen van de dagbesteding en begeleiding. Kan de portefeuille houder 

ons hier meer over vertellen?  

Graag zouden we in de definitieve versie van de stukken voor deze groep wat nadrukkelijker de 

aandacht zien, ook voor hen geldt inclusiviteit.  

De fractie van Gemeentebelangen heeft ook gelezen dat de adviesraad sociaal domein weer hun 

inbreng heeft kunnen doen. Dank hiervoor. We willen het college vragen om deze adviesraad meer 

kenbaar te maken bij de samenleving zodat er meer inwoners aansluiten bij deze adviesraad.  Het 

wordt dan een adviesraad met een afspiegeling van onze samenleving. Meer voor elkaar. 



 
Kortom de fractie van Gemeentebelangen is blij met de basis van de stukken en zien graag deze 

aanpassingen tegemoet.  

Graag benoem ik deze nog een keer: 

• Heb oog voor de vereenzaming van onze oudere en jeugd. 

• Maak mogelijk dat onze laaggeletterden en anderstalige ook goed aangesloten blijven. 

• Meer kenbaarheid aan de adviesraad sociaal domein. 

Tot zover voorzitter. 

 

  

 


