Persbericht – 10 november 2020
KBO-Brabant vraagt aandacht gemeenten voor financiële
positie lokale seniorenverenigingen
15 november moeten alle gemeenten hun begroting weer hebben ingediend bij
de provincie. De provincie beoordeelt of de begroting structureel en reëel in
evenwicht is en dat zal dit jaar lastiger worden dan gebruikelijk. De kosten in
het sociale domein lopen op en corona zorgt in elke gemeente voor dalende
inkomsten en stijgende uitgaven. Daarom stelt de rijksoverheid via het
Gemeentefonds 17 miljoen euro extra beschikbaar voor onder andere het
kwijtschelden van huur en het compenseren van tegenvallende inkomsten uit
bijvoorbeeld horeca en zaalverhuur. Middelen die bedoeld zijn voor buurt- en
dorpshuisbesturen. Veel lokale seniorenverenigingen in Brabant werken vanuit
deze locaties; daarnaast beschikt een aantal verenigingen over een eigen
‘buurthuis’.
Nu de tweede golf een feit is, vraagt KBO-Brabant via zijn lokale seniorenverenigingen bij
gemeenten aandacht voor hun financiële situatie. Zij kwamen doorgaans niet in
aanmerking voor vergoedingen aan ondernemers resp. werkgevers in het kader van de
TOGS- en/of NOW-regeling of voor andere vergoedingen vanuit het rijk. Dit terwijl
corona júist ouderen en hun verenigingen extra hard trof.
Zowel leden als vrijwilligers van onze lokale seniorenverenigingen, waaronder mensen
behorend tot de meest kwetsbare doelgroep, zijn uiteraard extra voorzichtig. Daardoor
hebben deze verenigingen gedurende een groot deel van 2020 veel minder
bijeenkomsten dan anders kunnen organiseren. Bijeenkomsten die wél doorgingen,
vonden noodgedwongen vaker, voor minder deelnemers en in grotere zalen plaats.
Eventuele barinkomsten en eigen bijdrages van deelnemers vielen weg. Vaste kosten
liepen wel gewoon door en daar kwamen vaak extra kosten bij.
Corona maakte duidelijk hóe belangrijk de buurt is en hoe belangrijk contact is. Lokale
seniorenverenigingen van KBO-Brabant – 286 verspreid over de hele provincie - zetten
zich in voor álle senioren; zij zijn actief in senioren- en Wmo-raden en maken zich hard
voor goede voorzieningen. Ook nu – juist nu - zijn allerlei vrijwilligers in touw voor
onderlinge hulp zoals ziekenbezoek, ouderenadvisering, Wmo-cliëntondersteuning,
thuisadministratie en belastinghulp, offline én online. Onze KBO’s staan midden in de
samenleving, dragen bij aan de verwezenlijking van maatschappelijke en gemeentelijke
taken en vooral aan de infrastructuur die voorkomt dat ouderen tussen wal en schip
vallen.
Gemeenten hebben op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning de taak
maatschappelijke participatie te bevorderen, compensatie te bieden voor mensen met
een beperking, informele zorgverlening te stimuleren, mogelijkheden voor ontmoeting te
bieden en vrijwilligerswerk te faciliteren.
De sterke toename van het aantal ouderen – en dus ook van het aantal kwetsbare en
dementerende mensen – betekent dat de professionele verzorging en verpleging
aangevuld moeten worden met vrijwilligerswerk. Juist in coronatijd is gebleken dat
aanvullende dienstverlening door vrijwilligers nodig is en belangrijke kaders daarvoor zijn
in het bijzonder de seniorenverenigingen.
Omdat het er naar uitziet dat lokale seniorenverenigingen net buiten de boot vallen van
eerder genoemde regelingen, doet KBO-Brabant met zijn lokale seniorenverenigingen nu
een beroep op gemeenten, om actief op zoek te gaan naar wegen om hen – juist dit jaar
– óók in financieel opzicht te steunen.
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Voetnoot voor de redactie:
KBO-Brabant telt circa 125.000 leden die in 286 lokale Afdelingen zijn vertegenwoordigd.
De KBO werd meer dan 70 jaar geleden in Brabant opgericht en KBO-Brabant behoort als
zelfstandige seniorenvereniging tot de drie grootste in Nederland. Daarnaast is het de
grootste vereniging in de provincie Noord-Brabant.
Voor meer informatie over dit bericht kunt u contact opnemen met Marieke Hageman,
communicatiemedewerker, mhageman@kbo-brabant.nl.
Telefoon: (073) 644 40 66 of 06-19 00 02 88.
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