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Betreft: stopzetting overleg met wethouder Blonk ING 1 b 3KĨ 2017

Geachte leden van de raad, AFD,

Hierbij delen wij u mede dat wij het overleg met wethouder B. Blonk hebben gestaakt wegens een
ernstig verschil van mening over het betrekken van de LSBO-S (Lokaal Samenwerkende Bonden van 
Ouderen Schagen) bij de beleidsvorming ten aanzien van onderwerpen, die van belang zijn voor de 
ouderen in Schagen. Bovendien vinden wij dat de gemeente slordig omgaat met gemaakte afspraken 
over de informatievoorziening van de LSBO-S en het beantwoorden van brieven en e-mails van onze 
kant.

Op 10 oktober 2017 vond weer een overleg plaats met wethouder Blonk. Het overleg leidde helaas 

niet tot het door de LSBO-S gewenste resultaat. De LSBO-S verwijt de wethouder dat hij de LSBO-S 
niet serieus neemt. Wethouder Blonk voelt er niets voor om de LSBO-S te horen over besluiten die de 
gemeente voornemens is te nemen m.b.t. de belangen van senioren. Dit inspraakrecht is wel 
verleend aan besturen in de sectoren sport, cultuur en jeugd-Wmo. Het is wel zo dat de LSBO-S 
tweemaal per jaar bij de wethouder langs gaat om bijgepraat te worden over ouderenbeleid, "maar 
verder dan dat komt het niet." De wethouder verwijst voortdurend naar de Wmo-adviesraad als 
erkend adviesorgaan voor het college waarin ook ouderen zitting hebben. De LSBO-S stelt echter vast 
dat de meeste ouderen geen cliënt zijn van de Wmo. Onderwerpen als verkeer, veiligheid, vervoer en 
vrijetijdsbesteding zijn ook van belang voor ouderen waarvoor de LSBO-S opkomt. Dit geldt natuurlijk 
ook voor ouderenhuisvesting en het onderhoud van de wegen. Hierin ligt de reden dat wij vinden dat 
de LSBO-S dezelfde status toekomt zoals deze aan de Wmo-Adviesraad is toegekend.

De LSBO-S is ontstaan uit behoefte aan een instantie, die de belangen behartigt van alle ouderen in 
de gemeente Schagen. De ouderenbonden besloten de krachten te bundelen binnen de LSBO-S. Het 
voordeel is dat het gemeentebestuur niet hoeft te overleggen met de verschillende ouderenbonden 
binnen de gemeente. De gemeente liet ons weten de samenwerking van harte toe te juichen.

LSBO-S



Decentralisatie
De laatste járen is lokale belangenbehartiging steeds belangrijker geworden. Immers, de gemeente 
bepaalt meer en meer het beleid op het gebied van zorg en welzijn. Dit betekent dat sommige zaken, 
die voorheen landelijk door de hoofdbesturen werden behartigd, nu lokaal moeten plaatsvinden. 
Afdelingen van de ouderenbonden zullen zich meer moeten gaan richten op belangenbehartiging. Dit 
geldt natuurlijk ook ten aanzien van het belang van ouderen in onze gemeente. Helaas blokkeert 
wethouder Blonk deze mogelijkheid voor ons. Hij is niet van plan ons advies te vragen aangaande 
beleidsvoornemens die het belang van ouderen in onze gemeente raken.

Leden
De plaatselijke ouderenbonden die vertegenwoordigd zijn in de LSBO-S, tellen samen 1.312 leden. De 
Ouderen Vereniging Zijpe (OVZ) stuurt een waarnemer. Deze vereniging heeft ongeveer 380 leden.

Subsidie
In een brief d.d. 31 december 2014 liet het college ons weten de activiteitensubsidie van C 750,- per 
1 januari 2016 te beëindigen, met inbegrip van een afbouwregeling. De afbouwregeling voorziet erin 
dat de activiteitensubsidie aan LSBO-S in twee jaar wordt afgebouwd. De beëindiging van de subsidie 
vindt zijn reden in het feit dat de gemeenteraad besloten heeft belangenbehartiging niet in 
aanmerking te laten komen voor subsidie. Niettemin had het college besloten een uitzondering te 
maken voor de Wmo Adviesraad, de Sportadviesraad en de Kunst- en Cultuurraad. Deze organen 
behouden subsidie. De subsidie voor de LSBO-S werd stopgezet. Wij vinden dit laatste onterecht en 
hebben dit de gemeente laten weten.

Dorpsraden
Tijdens gesprekken met de gemeente is ons de optie gegeven om een herziening van het besluit van 
31 december 2014 te vragen. Wij hebben hieraan op 14 september 2016 gevolg gegeven. Het college 
heeft ons bij brief van 24 november 2016 laten weten het verzoek tot herziening van het besluit d.d. 
31 december 2014 af te wijzen. Wij hebben tegen dit besluit per brief d.d. 4 januari 2017 bezwaar 
gemaakt. De Commissie Bezwaar heeft ons bezwaarschrift in behandeling genomen en ons 
uitgenodigd om ons te horen. De commissie Bezwaar heeft bij brief d.d. 23 februari 2017 aan het 

college advies uitgebracht. Wij hebben tijdens de hoorzitting aangevoerd dat na 31 december 2014, 
de datum waarop het college ons informeerde over de beëindiging van de subsidie, een nieuw feit 
zich heeft aangediend in het besluit van het college om aan dorpsraden subsidie beschikbaar te 
stellen. Dit betekent naar onze mening dat er sprake is van een nieuw feit en het college daarom zijn 
besluit om de subsidie voor de LSBO-S moet herzien.

Commissie Bezwaar
De commissie adviseert het college het bezwaar van de LSBO-S ontvankelijk en gegrond te verklaren. 
De commissie Bezwaar volgt de redenering van de LSBO-S dat de dorpsraden ook aan 
belangenbehartiging doen ten behoeve van de inwoners van de betreffende dorpen. Uitgaande van 
het spreekwoord "gelijke monniken, gelijke kappen" valt niet in te zien waarom de dorpsraden wel 

subsidie ontvangen van de gemeente voor belangenbehartiging en de subsidie voor de LSBO-S wordt 
beëindigd. Wij waren erg gelukkig met de uitspraak van de commissie. Tot onze verbazing legt het 
college het advies van de Commissie Bezwaar naast zich neer. Hierdoor is een impasse ontstaan.



Rechter
Wij hebben per brief d.d. Tl april 2017 de zaak voorgelegd aan de bestuursrechter. Wij hebben de 
rechter gevraagd ons beroepschrift ontvankelijk en gegrond te verklaren en het bestreden besluit te 
vernietigen. Tot op heden heeft de rechter geen uitspraak gedaan. Wij vertrouwen erop dat de 
rechter de redenering van de commissie Bezwaar zal overnemen.

Respect
Het is triest dat de LSBO-S de rechter moet vragen om de beslissing van de gemeente Schagen, om de 
LSBO-S geen subsidie meer te verlenen, terug te draaien. Het gaat daarbij veel meer om de erkenning 

voor het belangrijke werk dat de LSBO-S doet voor de senioren in de gemeente Schagen, dan om het 
kleine subsidiebedrag. Om continuïteit en status te verkrijgen in de relatie tussen de gemeente en de 
LSBO-S, moet de LSBO-S gaan samenwerken met de Wmo-Adviesraad. Echter de ouderen "waarvoor 
de LSBO-S opkomť' zijn niet per definitie ziek of gehandicapt, gelukkig niet. De LSBO-S bestrijkt veel 
meer onderwerpen dan die de Wmo-Adviesraad onder zijn hoede heeft. Deze kwestie werkt zo 
verstorend in de verhouding tussen de gemeente en de LSBO-S, dat van een vruchtbare 

samenwerking nauwelijks sprake is en dat zou juist in het belang van de senioren zo goed zijn.

Ergernis
Bovendien ergert de LSBO-S zich al járen aan het feit dat de gemeente regelmatig afspraken verzet, 
brieven niet beantwoordt en e-mails onbeantwoord laat. Tijdens het overleg op 28 september 2015 
werd van de kant van de gemeente excuses gemaakt voor het feit dat het vaak voorkomt dat 
overleggen worden afgezegd door de gemeente en dat de afspraak, dat de gemeente de LSBO-S 
voorziet van informatie, voor zover deze betrekking heeft op het ouderenbeleid, niet wordt 
nageleefd. Brieven van de LSBO-S worden niet beantwoord; e-mails worden onbeantwoord gelaten 
en voor ons belangrijke informatie wordt ons niet toegezonden. Voor de LSBO-S is de maat vol en wij 
hebben het overleg op 10 oktober 2017 met de wethouder afgebroken.

Gemeenteraadsverkiezingen
Wij worden door de houding van de wethouder belemmerd in de uitoefening van ons grondrecht om 
op te komen voor de belangen van de senioren in Schagen. Belangenbehartiging zit ons als het ware 
in het bloed. Net als bij de vakbonden. Nederland zou te klein zijn als de nieuwe regering zou 
besluiten geen zaken meer te willen doen met de vakbonden, omdat er ook werknemers zitting 
hebben in de SER. "Omdat er een SER is slaan we de vakbonden over," zou de redenering dan zijn.
Wij hebben met verdriet in ons hart besloten in winterslaap te gaan tot de raadsverkiezingen in 
maart volgend jaar. Wij hopen dat er dan een andere wind waait in politiek Schagen.

Hoogachtend,

E. Hoekstra Leny Hoebeke
Voorzitter


