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. 0 Lokaal Samenwerkende Bonden van Ouderen 
Schagen (LSBO-S) 
Secretariaat: lsboschaRen@Rmail.com 

GEMEENTE SCHAGEN 

2 NOV 20U 

Aan Burgemeester en Wethouders 
gemeente Schagen 
Postbus 8 
1740 AA SCHAGEN 

Betreft: inspraakreactie op het voorgenomen subsidiebeleid 

Geacht College, 

Zoals heel Nederland vergrijst ook Schagen. Van de ouderen wordt verwacht dat ze 
zelfredzaam zijn en hun eigen zaken kunnen regelen. Juist in deze tijd van 
koopkrachtvermindering van pensioenen en bezuinigingen op zorg en welzijn is het van 
groot belang dat de belangen van ouderen ook op gemeentelijk en regionaal niveau 
behartigd worden. 

De Lokaal Samenwerkende Bonden van Ouderen Schagen (LSBO-S) is een 
samenwerkingsverband van alle afdelingen van de ouderenbonden in de gemeente, inclusief 
de Seniorenraad Zijpe. 

Wij hebben als LSBO-S bestuur, maar ook diverse bestuursleden van aangesloten afdelingen, 
actief deel genomen aan het inspraaktraject. Hoewel sommige activiteiten van de 
aangesloten afdelingen 'breder' strekken, hebben wij in de bijeenkomsten van de cluster 
Zorg en Welzijn geparticipeerd. 
Bij 'breder' moet u vooral denken aan de sportieve en culturele activiteiten die door diverse 
afdelingen en de SBOS worden georganiseerd voor de doelgroep. 

De gemeente stelt nu 'belangenbehartiging' niet meer te willen subsidiëren. Toch bestaat er 
een Sportadviesraad en Kunst en cultuurraad en een WMO-adviesraad. In het 
collegeprogramma was al de oprichting van een Seniorenraad voorzien. In het eerste overleg 
met ons bestuur in 2013 en weer bevestigd in ons overleg op 24 maart is duidelijk 
afgesproken dat de LSBO-S zal fungeren als "seniorenkoepel", die niet alleen de belangen 
van de ruim 2300 aangesloten leden zal behartigen maar ook die van de ongeorganiseerde 
ouderen. 

Ten opzichte van een door de gemeente in te stellen Seniorenraad is er dus al een besparing 
bereikt, terwijl de voordelen van één vertegenwoordigende en adviserende gesprekspartner 
overeind blijven. 
Het bedrag aan subsidie wat de voormalige gemeente Harenkarspel uitkeerde aan haar 
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Seniorenraad is ongewijzigd gebleven voor de LSBO-S, dus voor alle senioren in de nieuwe 
gemeente. 

Het is een misverstand dat de afzonderlijke bonden maar moeten bijdragen aan de kosten 
van de plaatselijke/regionale belangenbehartiging. Hun landelijke organisaties staan dat niet 
toe. Voor zover de LSBO-S een bijdrage van de aangesloten afdelingen heeft begroot is dit 
bestemd voor de kosten van de ingestelde werkgroepen. 

Wij hopen dat deze zienswijze in het belang van alle ouderen serieus wordt genomen en dat 
hier een oplossing voor komt. 

Namens de LSBO-Schagen, 

Arie Derksen, voorzitter 
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LS. 
Hierbij de zienswijze van de LSBO-S en de ANBO Zijpe inzake het subsidie beleļċľ 

Met vriendelijke groet 
Arie Derksen 
Voorzitter LSBO-S en ANBO Zijpe 
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