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AAN

Bolsward, 21 juni 2013

het college van burgemeester en wethouders
van de gemeente Súdwest-Fryslân
8600 HA Sneek
verzonden per mail d.d. 21 juni:
info@gemeenteswf.nl
afschrift: Mary Gorren [m.gorren@gemeenteswf.nl]

betreft gevraagd advies inzake beleidsnotitie
“ouderenverenigingen en –organisaties”

Geacht college,

In onze platformvergadering van 17 juni jl. is gesproken over de in de aanhef genoemde
beleidsnotitie.
Geconstateerd is dat de notitie een harmonisatie van beleid betreft na de herindeling. Dit zal
in meerdere gevallen een vermindering van het beschikbaar subsidie betreffen.
Wij hebben het seniorenplatform gevraagd ons hierover te adviseren. Dit advies is hieraan
gehecht.
Het platform onderschrijft het daarin gestelde.

Met vriendelijke groet,
het dagelijks bestuur van het
wmo-platform Súdwest-Fryslân
M.I.Hogendoorn, secretaris.-

,
EG Gaarlandt, voorzitter.-

Aan de Raad van het Wmo Platform SWF
Secretariaat mevrouw R. Hogendoorn
Veenstraat 21
8701 CT Bolsward
Bolsward, 17 juni 2013
Onderwerp: Uitbrengen advies op
de notitie "Harmonisatie
subsidies ouderenorganisaties
in SWF".

Geachte Raad,
Aan het bestuur van het Seniorenplatform SWF is door de voorzitter van uw Platform de
notitie "Harmonisatie subsidies ouderenorganisaties in SWF" van de gemeente SWF ter
advisering voorgelegd.
In onze bestuursvergadering van 12 juni 2013 hebben wij bovengenoemde notitie
besproken. Allereerst willen wij opmerken dat onderhavige notitie een ambtelijk
voorgenomen besluit is en dat binnen de procedure, om te komen tot een definitieve
voorstel aan het college, de in de notitie genoemde ouderenorganisaties ook de
mogelijkheid krijgen gedurende een periode van 4 weken hun zienswijze met betrekking tot
hun individuele onderdelen aan de gemeente SWF kenbaar kunnen maken.
Op bladzijde 3 van de notitie wordt bij punt 2.3 ( soorten ouderenorganisaties in SWF) vanaf
punt 1. Ouderenbonden per soort een beschrijving gegeven van de activiteiten van de
ouderenorganisaties. Met betrekking tot de ouderenbonden merken wij het volgende op. De
ANBO- afdeling Nijefurd heeft gedurende een aantal jaren geen bestuur meer en er wordt in
de notitie hiermee geen rekening gehouden m.b.t. het verstrekken van een subsidie . Echter
onlangs heeft een behoorlijk aantal ANBO- leden uit de voormalige gemeente Nijefurd
besloten lid te worden van de ANBO- afdeling Bolsward. Dit zal idem dito ook gelden voor de
ANBO- leden in de voormalige gemeente Wûnseradiel. Het is reëel wanneer de gemeente
SWF hiermee rekening zal houden bij de toewijzing van de subsidie aan de ANBO- afdeling
Bolsward omdat het aantal leden van deze afdeling zal toenemen en de activiteiten in de
voormalige gemeente Nijefurd en Wûnseradiel weer zullen worden gehouden.

Wij brengen met betrekking tot vorengenoemde notitie het volgende advies uit.
Op bladzijde 5, bij punt 3.2 Voorstel voor nadere regels, sub 1. Ouderenbonden, wordt bij
subsidieverplichtingen sub a. het volgende voorgesteld: "Minimaal 6 activiteiten per jaar met
een minimaal bereik van 20 ouderen per activiteit".
Ons advies is om dit voorstel als volgt te wijzigen in:
"Minimaal 6 activiteiten per jaar met een minimaal bereik van een jaarlijks gemiddelde van
20 ouderen per activiteit".
Toelichting: De ouderenbonden organiseren in een jaar veel activiteiten echter de opkomst
fluctueert per activiteit. Het kan gebeuren dat voor de ene activiteit b.v. 50 leden komen en
dat voor een andere activiteit maar 15 leden komen. Doch gemiddeld op jaarbasis wordt het
aantal bezoekers van 20 gehaald.
Op plaatselijk en gemeentelijk niveau organiseren de ouderenbonden steeds meer
gezamenlijke activiteiten.
Wij hebben voor de rest geen op- of aanmerkingen op de notitie "Harmonisatie subsidies
ouderenorganisaties in SWF".

Hoogachtend,
Namens het bestuur van het Seniorenplatform SWF,
A.W.P. Hagedorn, secretaris.

