
Overeenkomst tussen de Gemeente Waalre 
en de Stichting Seniorenraad Waalre. 

 
 

Ondergetekenden: 
1. de gemeente Waalre, vertegenwoordigd door mr. H.C.R.M. de Wijkerslooth  in zijn 

hoedanigheid van burgemeester van die gemeente, hierna te noemen “de Gemeente”, 
handelende conform het besluit van het College van Burgemeester en Wethouders d.d. 
25-01-2005 

en 
2. de Stichting Seniorenraad Waalre vertegenwoordigd door C.W. Corbijn van 

Willenswaard wonende te Waalre, Resedalaan 35 in zijn hoedanigheid van voorzitter van 
die Stichting, hierna te noemen “de Seniorenraad” 

 
verklaren met betrekking tot het ouderenbeleid te zullen samenwerken conform de inhoud van 
deze overeenkomst. 
 

1. Uitgangspunten 

 
De Gemeente en de Seniorenraad hanteren de volgende uitgangspunten: 

 

 De Gemeente erkent de Seniorenraad als adviesorgaan bij de ontwikkeling van het 
ouderenbeleid. De Seniorenraad inventariseert, via gestructureerde communicatie, de 
behoeften van de ouderen in de gemeente en is betrokken bij de totstandkoming van 
het beleid. Dat wil zeggen:,de gemeente stelt het seniorenbeleid vast na advies van 
de Seniorenraad.  

 De Seniorenraad legt zijn adviezen cq voorstellen, via de daarvoor geldende 
procedures voor aan het college. Teneinde de adviesfunctie op adequate wijze te 
kunnen invullen, zal het College van B&W minimaal 2 x per jaar met de Seniorenraad 
overleggen. Bovendien zal de verantwoordelijke wethouder minimaal 2 maal per jaar 
op uitnodiging aanwezig zijn bij de vergaderingen van de Seniorenraad. Na 
ondertekening van de overeenkomst zal overleg plaatsvinden over de interactieve 
wijze waarop het beleid tot stand komt, waaronder de inrichting van een 
projectorganisatie en het monitoren en stimuleren van de uitvoeringsplannen.  

 De Gemeente wil tezamen met de Seniorenraad bereiken dat de ouderen meer 
invloed uitoefenen op het gemeentelijk ouderenbeleid .Relevante zaken op het 
gebied van Wonen, Welzijn en Zorg zullen daarom in samenspraak met de 
Seniorenraad  worden voorbereid door middel van interactieve beleidsvorming, 
voordat beleidsplannen openbaar worden gemaakt. Daartoe vindt periodiek 
(tenminste éénmaal per jaar) overleg plaats met de Gemeenteraad en/of de daarvoor 
in aanmerking komende raadscommissies. Teneinde dit overleg te optimaliseren, 
wordt alle relevante informatie die de Gemeenteraad van het college ontvangt, tevens 
aan de Seniorenraad verstrekt, op een zodanig tijdstip dat beïnvloeding mogelijk is. 

 Jaarlijks worden afspraken gemaakt tussen het College van Burgemeester en 
Wethouders en de Seniorenraad over de wijze van financiering van de Seniorenraad 
en de wijze van facilitering van zijn vergaderingen, computergebruik, etc. 

 Indien door de gemeente wordt afgeweken van een advies of wanneer een advies 
niet wordt gevolgd, zal hier te allen tijde een schriftelijke motivatie voor worden 
gegeven. Naar aanleiding hiervan kan de seniorenraad zijn advies al dan niet 
aanpassen. 

 De gemeente wijst binnen de organisatie één medewerker aan tot vast 
aanspreekpunt voor de Seniorenraad en tot coördinator ouderenbeleid.  

 
      



2. Doelstellingen 
 

De doelstellingen van de Seniorenraad als spreekbuis van de ouderen in de gemeente 
zijn: 

 

 het College van Burgemeester en Wethouders en de Gemeenteraad adviseren bij het 
tot stand brengen  van een integraal beleid m.b.t. Wonen Welzijn en Zorg. Dit beleid 
is erop gericht om de zelfstandigheid, de maatschappelijke integratie en het welzijn 
van ouderen te bevorderen, 

 directe betrokkenheid bij de omzetting van het beleid in realiseerbare 
uitvoeringsplannen, gebaseerd op de prioriteiten van alle bevolkingsgroepen, . 

 monitoren van de uitvoering van projecten in het werkgebied Wonen Welzijn en Zorg. 
 

3. Middelen 
 

De Seniorenraad zal trachten de genoemde doelstellingen te realiseren door: 
 

 Het bevorderen van een goede communicatie met en tussen de verschillende 
doelgroepen, personen met specifieke kennis en de gemeentelijke organisatie. 

 Overleg voeren met organisaties en instanties die actief zijn op het werkterrein 
Wonen, Welzijn en Zorg, inclusief lokaal Gezondheidsbeleid, Openbaar Vervoer en 
Mobiliteit.  

 Het uitbrengen van advies aan het College van Burgemeester en Wethouders over 
de uitvoeringsplannen. 

 Het monitoren en stimuleren van de concrete voortgang van de uitvoeringsplannen. 

 Het vergaren van informatie via de ter beschikking staande kanalen. 

 Het afvaardigen van vertegenwoordigers in relevante commissies en werkgroepen. 
 

Het bovengenoemde zal leiden tot het geven van signalen, gevraagd en/of ongevraagd 
advies aan de Gemeenteraad en/of het College van Burgemeester en Wethouders en 
andere organisaties en/of instanties die met en voor ouderen werken.  
De Gemeente bouwt voor het gevraagd en ongevraagd uitbrengen van advies door de 
Seniorenraad in de daarvoor in aanmerking komende procedures voldoende tijd ruimte 
in. 

 
 
Aldus overeengekomen en in tweevoud getekend te Waalre op 28-01-2005. 
 
 
 
 
 
 
Gemeente Waalre,     Stichting Seniorenraad Waalre 
       Namens deze 
Mr. H.C.R.M. de Wijkerslooth            C.W. Corbijn van Willenswaard 
Burgemeester     Voorzitter 
 
 
 
Voor deze 
 
Wethouder drs.  F.P.H.M. Creemers 
 


