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(Her)benoeming leden ouderenraad 

Concept raadsbesluit 

De raad besluit: 
I. mevrouw H. Nijboer, de heer R.H. Heres en de heer A. Jongeling te benoemen tot lid van de 

ouderenraad voor de periode van 1 januari 2013 tot en met december 2015; 
II. mevrouw J.H.F. Leemhuis en de heer H. Wachters te herbenoemen voor de periode van 

1 januari 2013 tot en met december 2015. 
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(Publieks-)samenvatting 

De ouderenraad is een door de gemeente ingesteld adviesorgaan dat tot taak heeft het college van 
B&W en de gemeenteraad te adviseren over gemeentelijk beleid dat van invloed is op de positie van 
ouderen in onze gemeente. 
De ouderenraad bestaat uit minimaal 12 en maximaal 16 leden. In 2012 ontstonden drie vacatures. 
Met de benoeming van de voorgedragen kandidaten en de herbenoeming van twee bestaande leden 
komt de ouderenraad weer op een zeer acceptabel aantal van 15 leden. 

Inleiding 

Eind 2012 hebben zich verschillende wijzigingen voorgedaan in de samenstelling van de ouderen
raad. Een lid is overleden, een lid is verhuisd buiten de gemeente Groningen en een lid heeft zelf het 
lidmaatschap beeindigd wegens andere drukke werkzaamheden. Hierdoor zijn drie vacatures 
ontstaan. Van deze leden zat er een op voordracht van het Stedelijk Overleg Guderenbonden 
Groningen (SOOG) in de ouderenraad, de andere twee via vrije werving. 
We hebben het SOOG gevraagd een kandidaat voor te dragen. Het SOOG is hierin niet geslaagd, 
vandaar dat we volgens afspraak met het SOOG deze plek als "vrije plek" hebben kunnen invullen. 
Voor het werven van de kandidaten is een advertentie geplaatst in de gezinsbode. Een selectie-
commissie uit de ouderenraad heeft de kandidaten in oktober/november 2012 gesproken en de 
voordracht voorbereid. De selectiecommissie is tot een imanieme voordracht gekomen van de drie 
kandidaten. 

Voor twee leden van de ouderenraad eindigde htm eerste zittingsperiode in december 2012. 
Voor een lid eindigt de zittingstermijn in februari 2013. De voorzitter heeft met ieder van hen een 
gesprek gevoerd. Twee van de drie zijn beschikbaar voor herbenoeming. De ingangsdatum van de 
tweede termijn sluit aan bij de einddatum van de eerste termijn. 

Beoogd resultaat 

Met de benoeming van de voorgedragen kandidaten en de herbenoeming van twee bestaande leden 
komt de ouderenraad weer op een zeer acceptabel aantal van 15 leden. 

Kader ^ ^ 

In de verordening op de ouderenraad is bepaald dat de ouderemaad bestaat uit minimaal 12 en 
maximaal 16 leden en dat de leden worden benoemd door zowel het college als de gemeenteraad. 
Deze dubbele benoeming vloeit voort uit het feit dat de ouderenraad het adviesorgaan is van zowel 
het college als de raad (gevolg van het duale stelsel). 
De helft min een van de leden wordt voorgedragen door het Stedelijk Overleg Guderenbonden 
Groningen (SOOG), de overige leden worden vrij geworven. Indien het SOOG er niet in slaagt een 
kandidaat voor te dragen, dan wordt de "SOOG-plek" vrij ingevuld. 

Argumenten/afwegingen . 

De selectiecommissie heeft in totaal met zeven kandidaten gesproken. De kandidaten zijn 
beoordeeld aan de hand van de in de profielschets gestelde eisen. 
De selectiecommissie is daama met een imanieme voordracht gekomen. De gekozen kandidaten 
voldoen alien aan de gestelde eisen. De verwachting is dat ze een waardevolle bijdrage gaan leveren 
aan het werk van de ouderenraad. 
De ouderenraad hecht aan een zo breed mogelijk samengesteld adviesorgaan en heeft zich bij deze 
procedure extra ingezet om ook leden van etnische groeperingen voor de ouderenraad f e 
interesseren. De profielschets en procedure werving en seiectie is van tevoren afgestemd met de 
beleidsafdeling Integratie en Emancipatie en vervolgens verspreid onder het netwerk van etnische 



groeperingen. Helaas heeft dit nog geen kandidaten opgeleverd. Het DB van de ouderemaad heeft 
daarom begin januari 2013 contact gelegd met de consulent Integratie en Emancipatie van MJD om 
voor de volgende sollicitatieprocedure (September 2013) een plan klaar te hebben om leden van 
etnische groeperingen te werven en te interesseren voor het werk van de ouderenraad. 

Maatschappelijk draagvlak/participatie 

De oproep voor de nieuwe leden is gepubliceerd in de Groninger gezinsbode. Hiermee is een 
aanzienlijk deel van de inwoners van de stad Groningen van 50 jaar en ouder bereikt. Met de 
respons van 12 kandidaten voor drie plekken is de ouderenraad zeer tevreden. 

Financiele consequenties ' 

De te benoemen leden ontvangen een kleine onkostenvergoeding. Dit wordt gefmancierd vanuit de 
bestaande middelen. 

Realisering en evaluatie ^ : 

De nieuwe leden worden op grond van het huishoudelijk reglement ingewerkt door enkele ervaren 
leden. Na ongeveer een jaar vinden functioneringsgesprekken plaats tussen de voorzitter en de 
nieuwe leden. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

rgemeester, de secretaris, 
\ (Peter) Rehwmkel drs. M,Ar-̂ ^4aarten) Ruys 



ROOSTER VAN AFTREDEN/HERBENOEMING OUDERENRAAD 
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De mutatiemaand heeft betrekking op de laatste maand waarvoor de benoeming geldt. 


