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Overzicht (her)oprichten Seniorenraad
01.In vergaderingen BBGG meerdere malen over gesproken, mede n.a.v. vragen uit het
Dorpenplatform.
02. 6.11.2017 Brief aan b. en w. met vraag om hulp bij oprichten van een Seniorenraad.
03. 9.11.2017 Ontvangstbevestiging brief dd. 6.11.2017 met vraag hulp bij oprichten
Seniorenraad.
04. 1.12.2017 Brief van dhr. Vuijk van Dorpenplatform met bespreekpunten overleg
met b. en w.
Waarom Herinvoering van de Seniorenraad Goes?
In 2004 is de Seniorenraad opgericht.
Vele 55-plussers waren door de gemeente Goes uitgenodigd voor een bijeenkomst die buiten
verwachting zeer druk werd bezocht. Aan het einde van de bijeenkomst kon men een formulier
invullen waarop men kenbaar kon maken belangstelling te hebben voor een functie binnen de op te
richten Seniorenraad. Men kon aangeven naar welk onderwerp de belangstelling uitging. Zorg en
Welzijn, Sport, Verkeer en vervoer. Hierop kwamen vele positieve aanmeldingen binnen zodat in 2004
de Seniorenraad een feit was,
In 2009 werd de Seniorenraad op advies van B&W opgeheven, daarvoor in de plaats kwam de
huidige Adviesraad. De Adviesraad is een onafhankelijk adviesorgaan, dat naar het gemeentebestuur
toegaat met een mening. De Adviesraad kijkt vooral naar de grote lijnen, naar consistentie en naar
samenhang in het gemeentelijk beleid met het oog op toekomstige ontwikkelingen in de samenleving.
Dit is anders dan de voormalige Seniorenraad, die tot taak had gevraagd en ongevraagd college en
gemeenteraad te adviseren. Dit betrof een breed veld van beleidsterreinen, zoals wonen, welzijn en
zorg, zoals voorzieningen, minimabeleid, veiligheid, maar ook sport en cultuur en ruimtelijk beleid.
Belangrijke reden om een Seniorenraad in Goes in te stellen was de sterke toename van het aantal
senioren binnen de gemeente en omliggende dorpen, en het belang van deelname van ouderen bij
het ontwikkelen van lokaal beleid,

Met de seniorenraad Goes werd regelmatig overleg gevoerd. Zo was er vier keer per jaar overleg met
de portefeuillehouder Ouderenbeleid en tweemaal per jaar met het voltallige college.
De seniorenraad werd door de gemeente ondersteund met een ambtelijke secretaris.
In de periode van 2002-2015 heeft de seniorenraad belangrijke projecten kunnen verwezenlijken en
gevraagd en ongevraagd adviezen gegeven zoals het 75 + project Informatie en Signalerend
Huisbezoek, de uitbreiding van Wmo-vervoer en aandacht voor eenzaamheid binnen het
ouderenwerk,
Verder heeft de seniorenraad een belangrijk aandeel geleverd aan De Contouren, niet het gebouw ‘
Naar een Goese Norm voor de sociale infrastructuur.
De kracht van de informatievoorziening lag in het feit dat de Seniorenraad dicht bij de doelgroep stond
en snel op feitelijke situaties kon reageren. Dit werd bereikt door nauwe contacten met dorpsraden en
wijkverenigingen (de ogen en oren van de Goese samenleving}. Verder was het SMWO, met name
de ouderenwerker, een belangrijke schakel.
Door het verdwijnen van de Seniorenraad en invoeren van een adviesraad is er een aanzienlijke
leegte ontstaan voor met name het behartigen van de belangen van ouderen in de Goese
samenleving.
Nog kort geleden leek dit voor de ouderensozen nadelig, uit te vallen zonder dat besturen van sozen
werden geconsulteerd, doordat door de Adviesraad aan b&w een onzorgvuldig advies werd
uitgebracht. Door toedoen van het dorpenplatform en de gezamenlijke ouderensozen is dit ten
positieve gekeerd. De indruk bestaat dan ook, dat de Adviesraad voor wat betreft specifieke
onderwerpen, niet de juiste gereedschappen heeft die nodig zijn om aan de behoeftes die er leven,
tegemoet te komen.
Bovenstaande is een kleine opsomming waarom het van belang is om wederom invoering van een
seniorenraad te overwegen.
Tot slot werving van leden
Omdat toekomstige leden van de Seniorenraad bij voorkeur onafhankelijk moeten zijn stellen wij het
volgende voor. Via de gemeente zal een uitnodiging gestuurd moeten worden naar een selectie van
bewoners vanaf 55 jaar voor een informatieavond tot herinvoering van een Seniorenraad. Hieruit zal
een panel zitting moeten worden gevormd bestaande uit de wethouder van Sociale Zaken,
bestuursleden van het BBGG en het Dorpenplatform en een voorzitter van een Seniorenraad uit een
andere gemeente.
Tijdens die avond zullen sprekers het doel en de noodzaak van een seniorenraad aan de hand van
voorbeelden uiteen moeten zetten.
Vragen zullen beantwoord moeten worden. Formulieren met vragen naar welke punten de
belangstelling uitgaat en of men zich beschikbaar wil of kan stellen voor een functie binnen de raad
worden uitgereikt, met het verzoek deze in te vullen.
Vervolg
Vervolgens zal er een selectie moeten gemaakt worden vanuit de ingediende formuleren,

05. 17.12.2017 Ontvangstbevestiging vanuit b. en w. van brief BBGG en Dorpenplatform dd.
6.11.2017.
1. Men is bezig meer en beter aansluiting te zoeken bij de inwoners en inwonersorganisaties middels
wijkgericht werken en wijkcontactpersonen.
2. De vraag of de Adviesraad de juiste manier of één van de manieren is om goed te kunnen
participeren wordt in de evaluatie meegenomen. Evaluatie afronden en dan pas antwoord.
3. Als dit gebeurd is zullen we op de hoogte gebracht worden.

06. Via – via wordt vernomen dat wnd. burg. Klitsie met deze taak is belast en dat er voor
zijn vertrek een evaluatie komt.
07. Omdat er verkiezingen voor de gemeenteraad worden gehouden en er daarna een nieuw
college moet worden gevormd, legt het BBGG de activiteiten stil totdat dit laatste is
gerealiseerd.

08. Inmiddels blijkt ook dat het evaluatierapport niet meer vóór het vertrek van de heer Klitsie
zal worden besproken.
09. Uit de agenda voor de vergadering van de Adviesraad op 11 oktober blijkt dat in deze
vergadering het evaluatierapport met burg. Mw. M. Mulder wordt besproken. Het rapport is
NIET als bijlage bijgevoegd en op een vraag waarom wordt niet gereageerd.
10. 17.10.2017 gaat er gezamenlijke brief van BBGG en Dorpenplatform naar het college
van b. en w., de gemeenteraad en de gemeenteraadsfracties met aandachtspunten voor een
(her) op te richten Seniorenraad.
11. Tijdens de begrotingsbehandeling wordt een motie ingediend om tot de oprichting van
een Seniorenraad over te gaan of dit althans te bekijken. Er blijkt een meerderheid voor te
zijn, maar op aandringen van het college wordt de motie aangehouden.
12. In de PZC van 20.11.2018 staat een bericht met de kop : “Goes wil nog geen nieuwe
raad van senioren”. Burgemeester en wethouders willen eerst een serie gesprekken voeren
voor ze daar een besluit over neemt. In het bericht wordt ook vermeld dat de ouderenbonden
en het Dorpenplatform om een opnieuw instellen van een Seniorenraad vragen. Tevens
werd vermeld dat de gemeenteraad recent aan deze wens tegemoet wilde komen. Maar het
college wil eerst een “brede gedachtewisseling” voeren voor het een besluit neemt. Ze willen
ook weer in gesprek met de ouderenbonden.
13. De ouderenbonden verenigd in het BBGG vragen zich af wat er nog met hen aan
gesprekken gevoerd moet worden terwijl er een duidelijke vraag vanuit hun midden en het
Dorpenplatform ligt om tot het (her)oprichten van een Seniorenraad te komen. En met wie
willen b. en w. dan nog meer gaan praten? In het verleden is duidelijk gebleken dat een
Seniorenraad het beste de belangen van alle senioren in de gemeente kunnen behartigen.
Zij zijn bekend met de behoeften van zowel de krasse senioren als de senioren die hulp
behoeven. De huidige generatie senioren is ook meer bekend met wat er op het gebied van
wonen, zorg, welzijn, verkeer, veiligheid, enz. speelt. En indien nodig kunnen zij ook nog
terugvallen op ondersteuning vanuit de landelijke organisaties.
14. We dringen er met nadruk op aan dat er nu –na ruim een jaar- serieus werk wordt
gemaakt van de (her) oprichting van een seniorenraad in Goes.
Goes, 21 november 2018,
Bondenberaad Groot Goes

Dorpenplatform Goes

