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Onderwerp

Voortzetting samenwerking Seniorenraad en gemeente, via convenant

Behandeling in commissie
Niet van toepassing.
Kennisnemen van:
Voortzetting samenwerking Seniorenraad Meierijstad en gemeente Meierijstad, via het convenant
dat (met terugwerkende kracht) vanaf 1-1-2020 van kracht is.
Aanleiding
Het vorige convenant tussen Seniorenraad Meierijstad en gemeente Meierijstad was van kracht
sinds 1-1-2017 en liep af op 31 december 2019. Dat convenant, en daarmee de samenwerking
tussen Seniorenraad en gemeente, is ambtelijk en bestuurlijk geëvalueerd. Daaruit blijkt dat beide
partijen de samenwerking willen voortzetten.
Aanleiding tot het tekenen van een nieuw convenant.
Kernboodschap
1.1. Door het convenant te tekenen, laat de gemeente zien dat de Seniorenraad een belangrijke
partner voor de gemeente is voor zaken die gerelateerd zijn aan senioren; meer dan alleen
een adviesorgaan
De Seniorenraad heeft zich in het recente verleden duidelijk bewezen als een belangenbehartiger
voor alle senioren: als Seniorenraad Schijndel tot 1-1-2017 en als Seniorenraad Meierijstad sinds
1-1-2017. Dat willen de Seniorenraad en de gemeente voortzetten vanaf 1-1-2020.
Er komen namelijk steeds meer senioren in Nederland, en daarmee ook in onze gemeente. Dat
betekent dat het voor de gemeente waardevol is om een belangenbehartiger te hebben namens
senioren.
De Seniorenraad is daarmee een belangrijke partner, en meer dan alleen een adviesorgaan, voor
beleid van de gemeente dat senioren raakt. De Seniorenraad weet wat er speelt bij de senioren.

1.2. Door het convenant te tekenen, laten beide partijen de intentie zien om de samenwerking
verder te optimaliseren
De samenwerking tussen de Seniorenraad en de gemeente verloopt steeds beter. Waar in het
verleden drempels waren in de samenwerking, komen beide partijen steeds dichter bij elkaar.
Daarbij wordt ook steeds meer gebruik gemaakt van elkaars expertise. De Seniorenraad pakt
zaken op die senioren aangaan en stemt die af met de gemeente. Andersom maakt de gemeente
gebruik van de kennis en kunde van de Seniorenraad waar nodig.
1.3. De Seniorenraad hecht grote waarde om de samenwerking met de gemeente vast te leggen
in een convenant
De Seniorenraad ziet in een convenant tussen de gemeente en de Seniorenraad de legitimatie
voor samenwerking. Het nieuwe convenant geeft naar andere samenwerkende partners op het
gebied van welzijn, wonen en zorg een bepaalde status waardoor meteen duidelijk wordt
waarvoor de Seniorenraad staat.
Het fundament van de Seniorenraad is dan ook een convenant met de gemeente waarin over en
weer verantwoordelijkheden worden aangegeven.
De Seniorenraad heeft een voorstel gedaan voor een convenant. Dit convenant is ambtelijk,
bestuurlijk en juridisch beoordeeld en vervolgens weer afgestemd met de Seniorenraad.
Communicatie
 Het convenant wordt door beide partijen getekend op de avond van 13 januari a.s. Dan is
de jaarlijkse bijeenkomst van de Seniorenraad met al hun convenantpartners en
vrijwilligers.
 De Adviesraad Sociaal Domein en Stichting Toegankelijk Meierijstad worden
geïnformeerd over het nieuwe, getekende convenant.
Participatie
 De Seniorenraad en de gemeente hebben minimaal twee keer per jaar bestuurlijk overleg.
 Voor het nieuwe convenant had de Seniorenraad een voorzet gegeven, grotendeels
gebaseerd op het vorige convenant. Vervolgens is het conceptconvenant uitvoerig
besproken tussen de Seniorenraad en de gemeente.
Duurzaamheid
Het faciliteren van een belangenbehartiging draagt in belangrijke mate bij aan een duurzame
samenleving.
Financiën
 Over financiën geeft het convenant het volgende aan: ‘Het gemeentebestuur stelt de
Stichting de financiële middelen ter beschikking, die het gemeentebestuur nodig acht om
de Stichting haar taak naar behoren uit te voeren. De hoogte van het subsidiebedrag en
daarbij horende voorwaarden zijn vastgelegd in de nadere regels subsidiering Advies- en
overlegorganen Sociaal Domein’.
 De hoogte van het subsidiebedrag is hetzelfde als voorgaande jaren, en vastgelegd in
voornoemde nadere regel. Dat is ook de reden dat in het convenant geen hoogte van het
subsidiebedrag is opgenomen.
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Planning
Bijlage(n)
1. Convenant Seniorenraad Meierijstad en gemeente Meierijstad, van kracht per 1-1-2020

Ter inzage documenten
-

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad
De secretaris,
De burgemeester,
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