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Motie voor de raadsvergadering van 12 mei 2020 

Agendapunt :  15 
 
Onderwerp: Motie in ere herstellen ouderen pakket  
 
 
De raad van de gemeente Schagen, in vergadering bijeen op 12 mei 2020 
 
Constaterende dat: 
 

• zonder overleg met SBOS  het ouderen pakket wordt afgeschaft per 2020 

• u in uw overleg niet gesproken heeft over afschaffing hiervan 

• als reden wordt opgegeven dat er te weinig gebruik van wordt gemaakt 

• u vergeet dat 40 % van de 60 plussers niet digitaal is 

• ook het gebruik van DigiD lastig is voor deze doelgroep 

• de informatie hierover op de website van de gemeente slecht te vinden was. 

• er een overloop is tot april 2020 voor diegene die al gebruik maken van deze regeling. 

• er geen uitloop constructie is, tot deze niet meer gebruikt wordt 

• er tekort is geschoten in informatie die ouderen bereiken 

• er wordt verwezen naar de bijstand, wat een andere regeling is 

• ouderen niet als bijstandsgerechtigde aangesproken willen worden 
 
Roept het college op om: 

 
➢ terug te komen op uw besluit 
➢ het ouderenpakket voor ouderen weer in ere te herstellen 
➢ een gedegen onderzoek in te stellen waarom er zo weinig gebruik  van gemaakt is 
➢ in overleg met de de SBOS  deze vooral te vereenvoudigen. 
➢ eens goed te kijken hoe deze  doelgroep beter bereikt kunnen worden 
➢ niet te verwijzen naar de bijstand 

,  
 
en gaat over tot de orde van de dag. 
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Fractie Senioren Partij Schagen  Fractie SP 
P. Vriend, fractievoorzitter  Wim Rijnders, fractievoorzitter 
 
 
 
 
Toelichting bij de motie 

 
 
 
 

Eenzaamheid voorkomen moet worden bij ouderen 

Er bij een klein inkomen geen ruimte is voor uitjes 

Theater bezoek al helemaal uit de boze is 

Geen ruimte is tenzij de vakantietoeslag gebruikt wordt 

Deze toeslag vaak nodig is om rekeningen te betalen 

Wij ouderen ook een gelukkig leven gunnen 

 


