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Betreft: ongevraagd advies ten aanzien van de seniorenontmoetingsruimte
Geacht College,
De Stichting Participatieraad Wmo Hilvarenbeek heeft op 20 juni jl. een preadvies uitgebracht ten
aanzien van de startnotitie “seniorenontmoetingsruimte” in de kern Hilvarenbeek. Enkele weken
daarna ontvingen we als reactie dat de projectgroep onze inhoudelijke adviezen zal betrekken in het
eindadvies en dat wij dan in november het voorstel aan de raad ter advisering konden verwachten.
De procedure → startnotitie → preadvies/input Participatieraad → formeel advies bevalt ons goed,
ook omdat deze procedure efficiënt is.
Omdat de startnotitie als richtinggevend en kaderstellend werd beschouwd verwachtten wij geen
verrassingen in de formele adviesaanvraag. We blijken nu een raadsinformatiebrief (RIB) te
ontvangen.
We zouden ons kunnen beperken tot een reactie, maar gezien de inhoud van de RIB willen we een
formeel ongevraagd advies geven.
Het is niet aan de Participatieraad zich uit te spreken over de locatie van de te realiseren
ontmoetingsruimte. We zijn, zoals u weet, verheugd dat er een seniorenontmoetingsruimte komt
waarin alle senioren in staat worden gesteld elkaar te ontmoeten en deel te nemen aan een breed scala
aan activiteiten. Het stellen van voorwaarden (inclusief de locatie) waaraan een ontmoetingsruimte
moet voldoen achten we een taak van de belangenorganisaties van ouderen zoals de SVH en de KBO
Hilvarenbeek.
Ook over de financiën laten we ons uiteraard niet uit. Het is de taak van de gemeenteraad te
beoordelen hoeveel geld zij beschikbaar wil stellen voor een geschikte ontmoetingsruimte.
Bovenstaand gezegd hebbend willen we graag bij “stand van zaken” in de RIB weten welke
overwegingen van maatschappelijke aard er toe hebben geleid dat een eerder genomen standpunt
herzien wordt.
We betreuren het ten zeerste dat, na een tijd van veel positieve inzet van de projectgroep en ambtelijke
en bestuurlijke opdrachtgevers, een breuk is ontstaan in de overlegstructuur omdat de senioren zich
genoodzaakt voelden het overleg op te schorten. De Participatieraad beschouwt deze ontwikkeling in
strijd met de gedachte van burgerparticipatie, die ten grondslag ligt aan de Wmo.
De Participatieraad dringt er dan ook bij het College op aan zo spoedig mogelijk stappen te
ondernemen om de overlegstructuur te herstellen. Ook al kunnen standpunten verschillen, het
motiveren van vrijwilligers is een belangrijke taak van de gemeente in een tijd van een terugtredende
overheid.
Wij hopen dat de nu ontstane situatie geen vertraging zal hebben voor de realisatie van de
seniorenontmoetingsruimte.
Met vriendelijke groeten
namens de Stichting Participatieraad Wmo Hilvarenbeek
M. Berkel (voorzitter)
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