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Gemeenteraadsleden 
Gemeente Woudenberg 
 
 
Betreffende: inspraaktekst inzake Witboek Bezuinigingsdialoog 
 
 
Woudenberg, 7 mei 2021 
 

   Geachte leden van de gemeenteraad, 
 
De Stichting Coalitie Erbij Woudenberg (verder: de Coalitie) begrijpt en onderschrijft dat bezuinigingen 
noodzakelijk zijn, reden waarom actief is deelgenomen aan de Bezuinigingsdialoog. 
 
Wij willen u echter op het onderstaande wijzen: 
Op bladzijde 68 van het Witboek ziet u het voorstel om de subsidie van € 1.800,- per jaar voor de Coalitie 
uiteindelijk volledig te schrappen. De subsidie is opgebouwd uit de huur van het Cultuurhuis en bestuurskosten, 
zijnde bankkosten en de kosten van het onderhoud aan de website. 
Als argumenten staan o.a. vermeld:  

• Slechts een kleine groep maakt hiervan gebruik (tijdens de Samen op Zondag bijeenkomsten) 

• Wordt de doelgroep daadwerkelijk berijkt door dit initiatief 

 
Bij de Samen op Zondag bijeenkomsten ligt het gemiddelde aantal bezoekers op 35 personen, oplopend tot 100. 
Bij onze andere activiteiten zoals de jaarlijkse verwenmiddag hebben wij 50-60 bezoekers. Voor een impressie 
van al onze activiteiten in de afgelopen jaren verwijzen wij naar onze website: www.coalitieerbijwoudenberg.nl 
Onze bezoekers zijn oudere, meestal alleenstaande personen, zijnde “de doelgroep”. 
 
De bezuinigingsvoorstellen zijn niet consequent. De Coalitie valt onder de noemer Welzijn, een niet wettelijke 
taak. Daarin zouden bezuinigingen kunnen plaatsvinden van 5 tot 10 %, 10 tot 20 % of 100 % (het schrappen 
van alle niet wettelijke taken, hier is echter door 67 % van de deelnemers tegen gestemd). 
Zouden we echter worden aangemerkt als gebruiker van het Cultuurhuis, net als de Oudheidskamer en Kunst en 
Cultuur, dan zouden wij te maken kunnen krijgen met een voorgestelde korting van 50 % op de huur. 
Helaas is het voorstel om de Coalitie met 100 % te korten.  
Wij vragen u om hierin een afgewogen keuze te maken. 
 
 
Nadere informatie over de Coalitie 
Sinds de coronacrisis hebben de bestuursleden van de Coalitie alle vaste bezoekers tot nu toe zeven maal 
persoonlijk bezocht, altijd met een attentie en altijd bereid tot een gesprek aan de deur. Diverse organisaties 
vroegen ons of zij hierin konden participeren wanneer wij weer bij onze bezoekers langs zouden gaan. 
Speciale vermelding hiervan zijn de gemeente en de ouderenwerkster van de Coöperatie de Kleine Schans. 
In november benaderde de ouderenwerkster ons met de vraag of wij in december weer bij onze bezoekers 
zouden langs gaan. Daar dit het geval was vroeg zij of wij, namens “het ouderenwerk” iets konden uitdelen. Ook 
de gemeente heeft ons tweemaal benaderd om tijdens onze bezoeken een attentie namens de gemeente uit te 
delen. Eenmaal is de betreffende wethouder gedeeltelijk meegelopen in onze ronde. 
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Wij ervaren dat wij een organisatie zijn die midden in de samenleving staat en als zodanig wordt gewaardeerd, 
zowel door onze bezoekers als door vele anderen. 
 
Wij wachten uw beslissing met belangstelling af. 
 
 
Met vriendelijke groet 
Namens de Stichting Coalite Erbij Woudenberg, 
Jeanine Schaling, voorzitter  
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