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Onderwerp: Heroprichting Senioren Advies Raad

29 november 2016
College van B&W gemeente Bergen op Zoom

Geacht college,

In 2011 besloot de gemeenteraad op voorstel van het college om de meeste adviesraden af te
schaffen en hiervoor in de plaats te gaan werken met een burgerpanel. Inmiddels bereiken ons
vaak signalen dat met name ouderen de aansluiting met en het invloed op het beleid van de
gemeente zijn kwijtgeraakt.
Ze vinden het deelnemen aan een burgerpanel lastig en hechten er aan om mee te praten via een
raad die een formele status heeft en die zowel gevraagd als ongevraagd advies kan uitbrengen
over het beleid van de gemeente. Deze manier van participeren is voor de groep vertrouwd en
waardevol.
Zeker in de tijden waarin er zoveel veranderingen zijn in de zorg en waarin gesproken wordt over
belangrijke voorzieningen voor ouderen, zoals de wijkcentra, is het hard nodig dat de ouderen in
onze gemeente gehoord worden en dat ze meer invloed krijgen!
Ook GBWP heeft destijds ingestemd met het voorstel in de verwachting dat de alternatieven goed
zouden werken voor iedereen. Maar we moeten, met de kennis van nu, constateren dat dit voor de
senioren niet de juiste weg is geweest. Zij zouden, net zoals bij de jeugdraad, weer een eigen
gremium moeten hebben.
Wij willen dan ook dat de Senioren Advies Raad heropgericht gaat worden!
Op grond van artikel 39 van ons reglement van orde stellen wij u de volgende vragen:
1) Bent u bereid om in beeld te brengen wat de mogelijkheden zijn van het heroprichten van
de Senioren Advies Raad?
2) Kunt u ons inzichtelijk maken wat de juridische en financiële consequenties hiervan zijn?
3) Wilt u in overleg treden met de ouderenorganisaties en geïnteresseerde senioren in onze
gemeente om in gezamenlijkheid met hen na te denken over de bemensing van de
Senioren Advies Raad? Wij zijn bereid om u in contact te brengen met de personen die ons
hierover hebben benaderd.
Graag schriftelijke beantwoording binnen 30 dagen.

Met vriendelijke en lokale groet,

Evert Weys
Fractievoorzitter GBWP

