CONVENANT
TUSSEN
GEMEENTE
MEIERIJSTAD
EN

GEMEENTE
MEIERIJSTAD

Convenant tussen gemeente Meierijstad en Stichting Seniorenraad Meierijstad.
1. Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Meierijstad, hierna te
noemen “het College”, in deze vertegenwoordigd door de wethouder met portefeuille
ouderenbeleid, de heer E.M.J.M. Witlox
2. De Stichting Seniorenraad, vertegenwoordigd door de heer W.P.F. van Meijl voorzitter,
en de heer B.A. Merx, algemeen secretaris, hierna te noemen “de Stichting”,

Spreken met elkaar af als volgt:
1.

Het College maakt halfjaarlijks aan de hand van de beleidscyclus in overleg afspraken
met de Stichting over:
• De onderwerpen waarover de Stichting geconsulteerd wordt en
• De wijze en het moment waarop de Stichting in het beleidsproces wordt betrokken.
Dit periodiek overleg tussen het College en de Stichting wordt het Seniorenoverleg
genoemd.

2.

Voor overleg met de gemeente geldt, dat bij het Seniorenoverleg met de gemeente, het
overleg wordt gevoerd op basis van een realistische inschatting van de mogelijkheden en
beperkingen tot beleidsveranderingen.

3.

De Stichting streeft naar brede participatie van alle senioren in Meierijstad.

4.

Het College zal bij beleidsvoornemens, die met name de senioren raken, deze altijd voor
advies voorleggen aan de Stichting en deze adviezen een belangrijke rol toedichten in de
ontwikkeling van beleid.

5.

Het voorzitterschap van het Seniorenoverleg wordt gevoerd door de Seniorenraad, het
secretariaat door de gemeente. Indien een tussentijds overleg door een der partijen
nodig wordt geacht, wordt dit door voorzitter en secretaris gerealiseerd.

6.

Indien de Stichting het nodig acht nadere en meer informatie over een onderwerp te
verkrijgen, kan zij daartoe deskundigen of functionarissen van gemeente of externen
uitnodigen voor een van haar vergaderingen. Voor vragen aan de gemeentelijke
organisatie zal daartoe steeds gebruik gemaakt worden van een door de gemeente aan
te wijzen functionaris.

7.

Het College geeft binnen zes weken na ontvangst van de beleidsvoorstellen of adviezen
van de Stichting een schriftelijke reactie aan de Seniorenraad.

8.

De Stichting heeft het recht om ongevraagd te adviseren (proactieve beleidsvorming).

9.

Het Gemeentebestuur stelt de Stichting de financiële middelen ter beschikking, die het
Gemeentebestuur nodig acht om de Stichting haar taak naar behoren uit te voeren.

10.

Het College hoeft geen onderwerpen voor te leggen of op adviezen van de Seniorenraad
te reageren als het College hierover in overleg is of advies gevraagd heeft aan de
Adviesraad Sociaal Domein Meierijstad of de Stichting Toegankelijkheid Meierijstad.

Het convenant wordt aangegaan voor een periode van drie jaar. Het convenant werkt terug tot
1 januari 2017 en loopt tot 1 januari 2020 en kan door partijen op elk moment opgezegd
worden.

Meierijstad,

2 november 2017

Namens het College van B&W
gemeente Meierijstad,

Stichting Seniorenraad Meierijstad,

E.M.J.M. Witlox,
Wethouder.

W.P.F van Meijl,
Voorzitter.

B.A. Merx
Algemeen secretaris.

