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Kattebelletje 
Woordje van de voorzitter 
 

 

Misschien doet u dat zelf ook wel. Een kort briefje ergens neerleggen of 
opplakken met een tekst erop dat u nog iets moet doen of aan iets 
herinnerd moet worden. Zo’n kleine memo wordt ook wel kattebelletje 
genoemd. Zo’n kattebelletje (zonder -n geschreven trouwens) gebruik ik 
regelmatig, zowel privé als op mijn werk. Laatst had ik op zo’n briefje 
geschreven dat er nog een nieuwe nieuwsbrief moest worden gemaakt. 
Immers, de laatste editie is alweer van een tijdje terug.  
 
Dat was ook niet zo gek. We hebben als bestuur een intensieve periode achter de rug. U 
weet het, de financiële plannen van de gemeente Grave raken ons hard. Welzijn Ouderen 
Grave moet het vanaf 2022 met 40% minder doen, oplopend tot 53% in 2024. Een hele 
meloen om door te slikken. Ook Sociom, waarmee we samenwerken, wordt financieel 
geraakt door de bezuinigingsplannen. Het wordt nog een puzzel om te zien hoe de 
professionele ouderenwerker ons precies kan blijven ondersteunen. Na veel nadenken, 
rekenen en overleg komen we als bestuur tot de slotsom dat we als Welzijn Ouderen Grave 
willen doorgaan, juist vóór de kwetsbare ouderen waar wij ons voor inzetten. Daar komt bij 
dat er hoop gloort aan de horizon. De nieuwe gemeente Land van Cuijk biedt ons als 
stichting kansen, ook in financieel perspectief.    
 
Ondertussen gaat de samenleving langzaam open, nu de maatregelen in het kader van de 
coronacrisis stap voor stap worden verlicht. Ik vergelijk het met een schelp die langzaam 
open gaat. Zodra de coronamaatregelen het toestaan, zullen ook wij meer kunnen gaan 
aanbieden. Denk aan de bijeenkomsten van 'Zin op Zondag', de Computerhoeken van Gassel, 
Velp en Grave en de gym- en dansgroepen van 'Meer Bewegen voor Ouderen'. Het zou een 
mooi vooruitzicht zijn voor heel wat mensen, besef ik me.  
 
Over vooruitzichten gesproken… op 25 mei verschijnt nu deze nieuwsbrief. Op de 25ste van 
de volgende maand stapt uw voorzitter in het trouwbootje. Ik moet nog een kattebelletje 
schrijven… niet vergeten: de ringen! 
  
Roland Eijbersen (voorzitter) 
 

 
Binnenkort kan mantelzorgwaardering aangevraagd worden 
De vijf gemeenten van het Land van Cuijk bieden jaarlijks de gelegenheid om een waardering 
aan mantelzorgers te verstrekken. Deze bestaat uit een geldbedrag van 100 euro. 
Mantelzorgers kunnen deze waardering aanvragen via internet.  
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Dat kan via www.mantelzorglvc.nl/mantelzorgwaardering 
 
De mantelzorgwaardering moet jezelf aanvragen. Om in aanmerking te komen gelden 
bepaalde criteria. Aanvragen kan van 1 juni tot 15 december 2021.  
 
Mantelzorgers zijn onbetaalbaar. Zonder hun inzet voor een naaste zouden heel wat mensen 
in de knel komen.  
 
 

 

De aanloop naar een besluit… 
Afgelopen maart worden wij geconfronteerd met plannen dat de gemeente Grave gaat 
bezuinigen op gemeentelijke subsidies. Concreet betekent dit de budgetten voor Welzijn 
Ouderen Grave ten opzichte van 2021 gekort gaan worden:  
2022: minus 40% 
2023: minus 46% 
2024: minus 53% 
 
Het bestuur maakt tijdens de gemeenteraadsvergadering van 
9 maart jl. gebruik van het spreekrecht om onze zienswijze duidelijk te maken. 
Ouderenbeleid voor een half ambtenaren salaris kan echt niet. Helaas mocht het inspreken 
niet helpen en worden deze bezuinigingsplannen goedgekeurd door de gemeenteraad. Op 
18 maart ontvangen wij een brief van de gemeente met deze plannen.  
 
Wat gaan we doen? 
Door dit besluit van de gemeente worden wij gedwongen om harde keuzes te maken. 
Verschillende scenario’s passeren de revue en onze penningmeester Ewold de Bruijne rekent 
alles na. Daar komt bij dat de gemeente ons op een 
jaarcontract wil zetten en het standpunt inneemt dat wij als 
stichting geen financiële reserves mogen aanhouden. 
Na rijp beraad binnen het bestuur en overleg met de regio 
besluiten we om niet te stoppen. Daar zijn in hoofdzaak 
twee redenen voor: (1) Onze doelgroep waar wij ons als 
stichting voor inzetten, de kwetsbare ouderen, dragen wij 
een warm hart toe. (2) De nieuwe gemeente Land van Cuijk 
per 1 januari a.s. zal op termijn gaan harmoniseren op 
subsidiegebied. Ook is de verwachting dat de verschillende ouderen stichtingen in de nieuwe 
gemeente meer met elkaar zullen samenwerken, hetgeen ook kansen biedt.  
 
Noodgedwongen terug naar een kernorganisatie 
Het bestuur werkt het scenario uit om vanaf 2022 te gaan werken met een kernorganisatie. 
Alleen onze kernactiviteiten voor kwetsbare ouderen blijven overeind. Op 8 april hebben we 
een digitale bijeenkomst georganiseerd voor onze vrijwilligers en een aantal partners om de 
plannen te bespreken. Het scenario voor een kernorganisatie krijgt unaniem steun en ook 
via de e-mail inbox komen diverse instemmende reacties nog na.  
 
De plannen betekenen wel dat Welzijn Ouderen Grave vanaf 2022 alle huur voor activiteiten 
van derde partijen (die contributie heffen) zal stopzetten, alsook bijdrages voor activiteiten 
als dansen, hobbyclub, biljarten, koersballen etc.  

http://www.mantelzorglvc.nl/mantelzorgwaardering
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Ook wordt gekeken naar de inkomstenkant, zo zal de eigen bijdrage voor ‘Meer Bewegen 
Voor Ouderen’ omhoog gaan. Eigen projecten en thema avonden worden niet uitgevoerd en 
onze jaarlijkse financiële bijdrage aan vitaliteitscheck72 zal komen te vervallen. 
 
Ondertussen heeft het bestuur brieven gestuurd naar alle betrokken verenigingen, maar ook 
naar de dorpshuizen en Catharinahof omdat zij geraakt worden in hun exploitatie als wij 
minder gaan uitgeven. Ook wijst het bestuur in de brief op de mogelijkheid dat de 
verenigingen en groepen zelf hun subsidie voor 2022 kunnen aanvragen bij de gemeente.  
 
Bezwaarschrift 
Tijdens een ingelaste bestuursvergadering besluit het bestuur van onze stichting om gebruik 
te maken van het wettelijk recht om een bezwaarschrift in te dienen tegen de 
bezuinigingsplannen van de gemeente Grave. Kern van ons ingediende bezwaarschrift 
verloopt langs 4 lijnen: 
1: Proces met betrekking tot totstandkoming van bezuinigingsplannen: wij zijn als stichting 
niet betrokken bij de planvorming en zijn derhalve ook niet in staat geweest om de 
consequenties mee te geven. 
2: De gemeente is zelf verantwoordelijk voor ouderenbeleid. 
Nu de samenleving vergrijst, van ouderen wordt verlangd dat 
men langer thuis woont en er een groter beroep gedaan wordt 
op zelfredzaamheid, is het onverstandig om zo fors te snijden 
in de financiële middelen. 
3: De gevolgen van dit besluit voor activiteiten van ouderen en 
impact op de exploitatie van de 
gemeenschapsaccommodaties. 
4: De impact van corona is niet meegewogen. De gemeente 
redeneert dat wij geld overhouden en daarom met minder budget toekunnen. Ons bestuur 
wijst erop dat we inderdaad minder uitgeven, maar dat dit komt omdat veel van onze 
activiteiten zijn afgeschaald door corona. 
 
Ondertussen loopt ons bezwaarschrift over het plan van de gemeente over invordering van 
alle overgebleven middelen uit 2019 nog steeds. Wij zijn in overleg met de gemeente over 
een informele oplossing en hebben als bestuur daartoe een voorstel neergelegd. 
 
U ziet het… ons bestuur heeft de laatste tijd veel energie en aandacht moeten geven aan de 
plannen van de gemeente.  
  
 

Onze publicatie in de Arena Lokaal om ons besluit mede te delen 
In de maand maart werden wij onaangenaam 'verrast' door de aangekondigde korting op de 
gemeentelijke subsidie voor de komende jaren van in totaal ruim 50%", laat het bestuur van 
Welzijn Ouderen Grave weten aan Arena. 
 
"Als partner en mede-uitvoerder van het ouderenbeleid in de gemeente Grave viel ons dit 
koud op het dak, temeer omdat Welzijn Ouderen Grave, op verzoek van de gemeente Grave, 
deze taak met veel enthousiasme heeft overgenomen van een professionele organisatie. Het 
bestuur heeft zich daarop beraden 'of en hoe verder', waarna een aantal mogelijkheden met 
vrijwilligers en partners besproken zijn." 
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Unaniem besluit 
Uiteindelijk heeft Welzijn Ouderen Grave unaniem besloten de directe ondersteuning en 
diensten aan (vaak kwetsbare) ouderen onverminderd voort te zetten, zo geeft het bestuur 
aan. "Voor ons staat onze doelgroep, kwetsbare ouderen, voorop. Door de bezuinigingen 
vanuit de gemeente is Welzijn Ouderen Grave helaas wel genoodzaakt om harde keuzes te 
maken. Zo moeten wij terug naar een kernorganisatie en zullen activiteiten in de 
gemeenschapsaccommodaties fors worden afgeschaald, alsook onze themabijeenkomsten." 

Activiteiten gaan door 
"Om onze kwetsbare ouderen te blijven ondersteunen gaan de Ouderenadviseurs en alle 
vrijwilligers van Graag Gedaan door met hun mooie werk, evenals de ondersteuners op 
administratief gebied en belastinghulp. Zodra de Coronamaatregelen het toestaan zullen ook 
de bijeenkomsten van 'Zin op Zondag', de Computerhoeken van Gassel, Velp en Grave en de 
gym- en dansgroepen van 'Meer Bewegen voor Ouderen' weer gaan draaien. 

Bereikbaarheid 
Kortom: al uw vragen op gebied van advies of ondersteuning blijven welkom via 
telefoonnummer 0486-729004 op werkdagen van 9.30 uur tot 12.30 uur of 
via info@welzijnouderengrave.nl. Zie ook onze bewaaradvertentie  op pagina 10 van de 
Arena van zaterdag 22 mei." 

Welzijn Ouderen Grave 

 

 

Wist u dat… 
- Namens het bestuur Mien van de Broek en Linda Dubois een bedankje hebben ontvangen 
voor hun inzet?  
- We nog steeds wachten met de officiële opening van ons nieuwe kantoor in de Rogstraat? 
Wie weet als de corona maatregelen versoepeld worden? 
- We in de editie van Arena Lokaal in het weekend van 22 en 23 mei onze bewaarkaart als 
advertentie hebben geplaatst om onze diensten te promoten?  
 

 

Stichting Welzijn Ouderen Grave 
Adres: Rogstraat 22, 5361 GR Grave 
Contactgegevens: tel. 0486 72 90 04 
info@welzijnouderengrave.nl 
 
Openingstijden kantoor: op werkdagen tussen 9.30 uur tot 12.30 uur. 
(tijdelijk gesloten i.v.m. de corona maatregelen) 
 
Deze digitale nieuwsbrief is samengesteld onder redactie van Paula van Rensch. U kunt Paula bereiken via e-
mail: paular@welzijnouderengrave.nl 
 
Bestuur: 
Roland Eijbersen (voorzitter) 
Anja van Kempen (secretaris) 
Ewold de Bruijne (penningmeester) 
Jetty Janssen 
Paula van Rensch 
Rien Krol 
 
Wilt u zich aan- of afmelden voor deze nieuwsbrief? Stuur dan een e-mail naar  
Info@welzijnouderengrave.nl onder vermelding van nieuwsbrief. 
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