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Geacht College,
Op 22 december 2014 ontving de Adviescommissie voor het Ouderenbeleid (ACO) uw
besluit om per 1 januari 2016 de financiële bijdrage aan de ACO te beëindigen. Daarbij
heeft u de startnotitie “Bundeling cliëntenraden en adviescommissies” gevoegd.
Hoewel de ACO bekend was met uw voornemen om tot een bundeling van
Adviescommissies en Cliëntenraden te komen, heeft uw besluit – dat negen maanden
voorbereiding heeft gevergd na totstandkoming van het Coalitieakkoord - ons overvallen.
De ACO maakt hiertegen dan ook ernstig bezwaar en wel om de volgende redenen.
1. De ‘bundeling’ betreft driemaal zo veel organisaties dan oorspronkelijk het plan was.
Hoewel wij op zich niet negatief staan tegenover deze uitbreiding met andere
organisaties, vergt het proces om samen met 15 organisaties en hun achterban tot een
werkbare vorm van bundeling te komen intensief overleg. Daarvoor is tijd nodig en kan
naar onze mening niet in een paar maanden tot een goed resultaat leiden dat de
komende jaren zijn vruchten afwerpt.
2. De gewenste ‘bundeling’ moet leiden tot een samenwerking van 15 organisaties die
zeer verschillend zijn. Niet alleen wat betreft hun doelstelling en achterban, maar ook
wat betreft hun organisatie, samenstelling, werkwijze etc..
3. De ‘bundeling’ staat onder grote druk omdat u heeft besloten alle financiële afspraken
met de 15 organisaties te beëindigen per 1 januari 2016. Een ding dat duidelijk blijkt uit
het onderzoek dat de ACO samen met Saluti en de Adviescommissie LHBT-beleid heeft
laten uitvoeren, is dat de termijn die nodig is om tot een goede en vruchtbare
samenwerkingsvorm te komen die ook draagkracht heeft, circa twee jaar in beslag neemt
(zoals gemeente Haarlem). Als die tijd niet wordt gegund, dan zijn de groepen burgers
die wij een stem geven uiteindelijke de dupe.
4. De ‘bundeling’ heeft personele gevolgen. Het proces van afbouw en opbouw van
ondersteunend personeel dient zorgvuldig te gebeuren en kan pas plaatsvinden als er
een duidelijke beeld is van de nieuwe organisatie.

5. Tenslotte speelt het intensieve proces om tot een ‘bundeling’ te komen af in een tijd
waarin ingrijpende veranderingen in het sociale domein plaatsvinden.
Onze conclusie is dat u ‘oude schoenen alvast weggooit’ terwijl u - en wij - nog geen
‘nieuwe schoenen hebben’ en zelfs nog geen idee hebben hoe de nieuwe schoenen er uit
moeten zien.
Een samenwerkingsvorm die zowel effectief, áls efficiënt is, vergt intensief overleg. Zeker
omdat de 15 organisaties die hieraan (moeten) meewerken zeer verschillend zijn wat betreft
doelstelling, achterban, organisatie, werkwijze, ondersteuning en financiering.
Zo’n samenwerkingsproces moet bovendien zorgvuldig gebeuren naar achterbannen en
medewerkers. Op dat proces mag niet de zware claim liggen dat de uitgangspunten en
richting al eind maart rond moeten zijn en dat de nieuwe advies- en organisatiestructuur
binnen negen maanden daarna vastgelegd moet zijn én moet functioneren. Hierbij moet niet
worden vergeten dat de 15 organisaties voor een belangrijk deel draaien op vrijwilligers.
Nadrukkelijk zij vermeld dat verandering van de adviesstructuur in Utrecht onze steun
heeft en wij daaraan ook een positieve bijdrage willen leveren.
Wij adviseren u dringend om:
- de betreffende 15 organisaties minimaal een jaar te gunnen voor het voorbereidingsproces;
- het besluit betreffende de beëindiging van de financiële afspraken op te schorten en
een nieuwe datum te bepalen bij de besluitvorming over de Voorjaarsnota 2015
(30 juni 2015) op basis van de voortgang van het ‘bundelingsproces’.
Wij vertrouwen op uw begrip dat deze ingrijpende veranderingen zorgvuldig moeten
gebeuren en daarom tijd kosten.
Met vriendelijke groet,

Mr. M.M.(Mieke) van der Burg
voorzitter

