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Etten-Leur 6-8-2022,  
 
 
Betreft: vragen over onderzoek dagbesteding ouderen 
 
 
 
 
Geachte college, 
 
 
In BNdeStem van 5 augustus 2022 lazen we het artikel over het onderzoek dat een extern bureau gaat 
uitvoeren om wensen in beeld te brengen voor dagbesteding met name voor 65+ ers die leiden aan 
geheugenverlies en/of beginnende dementie.   
In hetzelfde artikel lezen wij, dat de Seniorenraad eind september vorig jaar al een rapport aan uw 
college heeft overhandigd met veel aanbevelingen en tips op dit terrein. 
Met verbazing lezen wij ook dat naast een ontvangst bevestiging de Seniorenraad nooit een reactie 
heeft gehad van het college. 
 
D66 heeft de volgende vragen: 
 

1. Waarom heeft het college nooit een reactie gegeven aan de Seniorenraad op het ontvangen 
rapport? 

2. Is er iets met de inhoud gedaan van het rapport? 
3. Is een extern onderzoek nog nodig als in het rapport al aanbevelingen staan over dagbesteding 

van ouderen? 
4. Bent u bereid het rapport van de Seniorenraad ook te betrekken bij het onderzoek? 
5. Bent u bereid met de Seniorenraad in gesprek te gaan over de inhoud van hun rapport?   

 
Een van de manieren voor mensen om deel te nemen aan het onderzoek is het scannen van een QR 
code in de Etten-Leurse Bode. Naar aanleiding daarvan heeft D66 de volgende vragen: 
 

6. Is het werken met een QR code voor de genoemde doelgroep niet een verkeerd gekozen 
middel, immers het zijn al mensen die problemen hebben met geheugen of dementie? 

7. Het is bekend dat de bode niet bij elk huis bezorgd wordt, Naast de mensen met een nee-nee 
stikker horen wij veel geluiden van inwoners die de bode niet of slechts onregelmatig krijgen. 
Hoe denkt u dan toch die doelgroep te bereiken? 

 
We zien uw antwoorden met belangstelling spoedig tegemoet. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
 
Ron Dujardin, burgerlid D66 Etten-Leur 
Namens de fractie D66 Etten-Leur 
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