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Convenant tussen gemeente Meierijstad
en
Stichting Seniorenraad Meierijstad
1. De gemeente Meierijstad, op grond van artikel 171, tweede lid van de Gemeentewet en
de Mandaatregeling Meierijstad vertegenwoordigd door de wethouder met portefeuille
seniorenbeleid, de heer H.J. Compagne, die handelt ter uitvoering van het besluit van
burgemeester en wethouders van 7 januari 2020, hierna te noemen: “de gemeente“;
en:
2. De Stichting Seniorenraad, vertegenwoordigd door de heer W.P.F. van Meijl voorzitter,
en de heer B.A. Merx, algemeen secretaris, hierna te noemen “de Stichting”

Overwegende dat:
1. In het verleden bewezen is dat participatie van senioren in het te ontwikkelen
seniorenbeleid zijn vruchten kan afwerpen.
2. Er nog veel zaken zijn die om aandacht vragen vanuit de bevolking zelf en ongetwijfeld
nieuwe ideeën in de toekomst ontstaan.
3. De Stichting in de gemeente Meierijstad een belangrijke vertegenwoordiger is om
daadwerkelijke seniorenparticipatie in de vorming van het seniorenbeleid te realiseren.
4. Gestreefd wordt naar het behoud van de onafhankelijkheid van senioren waardoor zij
langer zelfstandig kunnen wonen en leven. Daarnaast willen zowel de gemeente als de
Stichting de participatie van senioren stimuleren waardoor zij langer, zoveel als
wenselijk, kunnen deelnemen aan en handhaven in de samenleving.
5. De Stichting naar een brede participatie van alle senioren in de gemeente Meierijstad
streeft.
6. De doelstelling van de Stichting als volgt is: het behartigen van de collectieve belangen
van alle senioren in de gemeente Meierijstad op het gebied van zorg, dienstverlening,
wonen, zelfstandigheid, maatschappelijke integratie, participatie, welzijn en veiligheid.
De Stichting wil deze belangen tot hun recht laten komen in de voorbereiding en
uitvoering van het seniorenbeleid van de gemeente en relevante instellingen en
organisaties. De Stichting zal met raad (door het gevraagd en ongevraagd geven van
advies) en daad (door het initiëren van projecten) participeren in het ontstaan en
uitvoeren van seniorenbeleid.
7. Deze doelstelling door de gemeente Meierijstad wordt onderschreven.
8. Het gaat om nieuwe vraagstellingen en problemen in de gemeente Meierijstad, die
senioren betreffen, door de Stichting op te sporen en na te gaan op welke wijze deze –
maar ook anderszins aangedragen vraagstellingen – opgelost kunnen worden.

Spreken met elkaar af als volgt:
1. Partijen komen minimaal twee keer per jaar bestuurlijk bij elkaar (Seniorenoverleg). Dit
overleg is gericht op senioren. Het overleg wordt gevoerd op basis van een realistische
inschatting van de mogelijkheden en beperkingen tot beleidsveranderingen.
2. Het voorzitterschap van het Seniorenoverleg wordt gevoerd door de Stichting, het
secretariaat door de gemeente. Als een tussentijds overleg door één der partijen nodig
wordt geacht, wordt dit door voorzitter en secretaris gerealiseerd.
3. De gemeente zal de Stichting om advies vragen over de evaluatie van beleid dat met
name senioren raakt, en voordat wordt besloten tot vaststelling van nieuw gemeentelijk
seniorenbeleid. De gemeente zal de majeure beleidsvoornemens, die met name de
senioren raken, altijd voor advies voorleggen aan de Stichting en deze adviezen een
belangrijke rol toedichten in de ontwikkeling van beleid.
4. De Stichting heeft het recht om ongevraagd te adviseren (proactieve beleidsvorming).

5. De gemeente geeft binnen zes weken na ontvangst van de beleidsvoorstellen of adviezen van de Stichting een schriftelijke of mondelinge reactie aan de Stichting.
6. De gemeente hoeft geen onderwerpen voor te leggen aan of op adviezen van de
Stichting te reageren als de gemeente hierover in overleg is of advies gevraagd heeft aan
de Adviesraad Sociaal Domein of de Stichting Toegankelijkheid Meierijstad.
7. In geval de gemeente in een voorstel aan de gemeenteraad afwijkt van het gevraagde
advies van de Stichting, wordt dit aan de Stichting medegedeeld.
8. Als de Stichting het nodig acht nadere en meer informatie over een onderwerp te
verkrijgen, kan zij daartoe deskundigen of functionarissen van gemeente of externen
uitnodigen voor één van haar vergaderingen. Voor vragen aan de gemeentelijke
organisatie zal daartoe steeds gebruik gemaakt worden van een door de gemeente aan
te wijzen functionaris.
9. Het gemeentebestuur stelt de Stichting de financiële middelen ter beschikking, die het
gemeentebestuur nodig acht om de Stichting haar taak naar behoren uit te laten voeren.
De hoogte van het subsidiebedrag en daarbij horende voorwaarden zijn vastgelegd in de
nadere regels subsidiering Advies- en overlegorganen Sociaal Domein.
10. Het convenant wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en kan door partijen eenzijdig,
onderbouwd met argumenten, opgezegd worden.
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