
 

   

  

     

 

 

Motie voor de raadsvergadering van 16 december 2014 
 

Agendapunt  : 5b  

 

Onderwerp : subsidie aan de Lokale Samenwerkende Ouderenbonden Schagen (LSBO-S) 

 

 

Aan de raad, 

 

 

De raad van de gemeente Schagen in vergadering bijeen:  

 

 

Overwegende dat: 

- de LSBO-S een samenwerkingsverband is van de 8 ouderenbonden in Schagen en 

een aanspreekpunt is voor alle ouderen in Schagen; 

- de LSBO-S heeft de afgelopen periode vele activiteiten georganiseerd waaronder de 

werving en opleiding van vrijwillige ouderenadviseurs; 

- in de meerjarenvisie 2014-2018 is opgenomen dat de gemeente Schagen zich richt op 

organisaties met een groot maatschappelijk belang. De LSBO-S is een 

samenwerkingsverband van 8 ouderenbonden met samen 2400 leden, waarmee het 

maatschappelijk belang is aangetoond; 

- op pagina 11 van bijlage 1: Uitgangspunten subsidiebeleid gemeente Schagen heeft 

u aangegeven belangenbehartiging niet meer te subsidiëren. De LSBO-S heeft u gelijk 

geschakeld met de VAC (vrouwen advies commissie). Om die reden ontvangt de 

LSBO-S met ingang van 1 januari 2016 geen jaarlijkse tegemoetkoming in de 

bestuurskosten; 

- de LSBO-S meer doet dan belangenbehartiging. Wij zien de LSBO-S als schakel tussen 

de wijkteams en de ouderen. De groot aantal vrijwilligers, die zich inzetten voor de 

ouderen, vervullen een signaalfunctie en zijn van onschatbare waarde voor de 

wijkteams.   

 

 

Verzoekt:  

- de wethouder in het maandelijks overleg met de klankbordgroep Sociaal Domein de 

rol van de LSBO-S te monitoren;  

- wanneer uit deze evaluatie blijkt dat de LSBO-S een duidelijk meerwaarde/rol voor het 

realiseren van de uitgangspunten zoals verwoord in de Beleidsuitgangspunten (de 

punten 2 en 3 op pagina 10 ) heeft de subsidie ook voor 2016 en volgende jaren te 

verstrekken. 

 

en gaan over tot de orde van de dag. 

 

De fractie van de Seniorenpartij   M.C.M.  Mulder - Keij 

 

 

 



 

   

  

 

Toelichting:  

De wethouder heeft in  de beantwoording onze vragen in  de cie Samenleving van 4 

december jl. aangegeven dat de wijkteams de rol van de LSBO-S  gaan overnemen. 

Wij zetten onze vraagtekens of dit inderdaad het geval is. De LSBO-S heeft bewezen met een 

gering bedrag aan subsidie bij te dragen aan de doelstellingen zoals de gemeente die 

geformuleerd heeft. Het bedrag staat niet in verhouding met het rendement dat de 

wijkteams van deze organisatie kunnen hebben.  

2015 is op vele terreinen een overgangsjaar. De wijkteams moeten zich nog settelen en ook 

voor de afbouw van subsidies is er sprake van een overgangsjaar. In 2015 nog wel subsidie in 

2016 niet meer! 

 

De seniorenpartij roept op tot bezinning. Laten we 2015 nu gebruiken om te monitoren of de 

wijkteams inderdaad de rol gaan overnemen zoals de wethouder schetst of dat de 

wijkteams en de LSBO-S een gelukkig huwelijk kunnen sluiten. Een huwelijk dat slechts € 750,- 

kost als waardering voor al het vele goede werk wat wordt verricht. 

 

 

 

 

 

 


