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Motie structureel budget tbv de Seniorenmiddagen 

De gemeenteraad van Den Helder, in vergadering bijeen op 7 juli 2021; 

constaterende dat: 

o het toegekende budget aan het bestuur van de Seniorenmiddagen door opgelegde 
bezuinigingen niet langer haalbaar blijkt voor het voortzetten van de halfjaarlijkse 
Seniorenmiddagen; 

o de Seniorenmiddagen vele jaren een onverminderde populariteit onder de groep 
ouderen geniet; 

o dit mogelijk is door een groep vrijwilligers die er veel vrije tijd in steekt om voor deze 
vaak alleenstaande ouderen onvergetelijke middagen te bezorgen; 

o door verlaging van het jaarlijks toegekende budget het niet langer mogelijk is om de 
seniorenmiddagen voort te kunnen zetten; 

o het door het Rijk toegekende bedrag voor bestrijding eenzaamheid met name onder 
ouderen niet volledig is besteed; 

overwegende dat: 

o het wenselijk is om jaarlijks het benodigd budget van totaal € 4.000,-, structureel aan 
het bestuur en vrijwilligers toe te kennen zodat deze middagen ook voor 2022 en 
komende jaren gegarandeerd blijven; 

o de meerjarenbegroting van de gemeente hiertoe voldoende mogelijkheden biedt; 

draagt het college van burgemeester en wethouders op: 

1. voor 2022 een bedrag van € 4.000,- beschikbaar te stellen waardoor in 2022 de twee 
Seniorenmiddagen gegarandeerd zijn; 

2. het benodigde budget structureel op te nemen in de meerjarenraming. 
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Motivatie en financiële onderbouwing voor het Odensehuis en de Seniorenmiddagen 

In programma zorgzame gemeente spreekt het college over een balansverstoring in de 
samenleving, in verhouding zijn er veel ouderen ten opzichte van jongeren. Verder spreken zij 
over een overbelasting van mantelzorgers en sociaal netwerk. 
In de meicirculaire van 2021 kwam naar voren dat de gemeente budget heeft ontvangen 
bedoeld voor aanpak en inzet tegen eenzaamheid onder ouderen. Dit bedrag is nog niet 
verwerkt in de kadernota 2022 die nu voor ons ligt . 

Daarnaast wordt er in de Turap vermeld dat dit bedrag ingezet gaat worden voor het realiseren 
van extra contacten, helpende handen en inzet tussen verbinding en ontmoeting mensen. 

Omdat deze zienswijze van het college perfect past bij de doelen en doelgroep van het 
Odensehuis en de Seniorenmiddagen kan dit budget deels besteed worden aan deze twee 
initiatieven 

( de Turap blz. 18 ontwikkelingen programma 2 en in de kadernota blz. 26) 


