Valkenswaard Lokaal
samen sterk in uw belang
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vreemd aan de orde van de dag
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verruiming subsidie sociëteitswerk SSOV t^je-Vv / j V ^ W o H^fj , I ^4 4
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De gemeenteraad van Valkenswaard, in vergadering bijeen op donderdag 34rmEi.2012,
overwegende dat:
- het SSOV (=Stichting Sociëteiten voor Ouderen Valkenswaard) blijvend haar uiterste doet
om ondersteuning te geven aan de invulling van activiteiten en ontspanningsvoorzieningen
voor de Valkenswaardse ouderen;
- het SSOV de zaalhuur voor de aangesloten sociëteiten, ongeacht het aantal, door de
gemeente vergoed krijgt;
- het SSOV tot nu toe jaaiiijks circa € 3000,- als extra aanvulling krijgt ter ondersteuning van
de ontspanningsvoorzieningen en activiteiten van de aangeslotenen;
- procentueel, en concreet in aantal, meer ouderen deel uitmaken van het inwoneraantal van
de gemeente;
- het groeiend aantal ouderen, zeker de jongere aanwas, bredere en andere
belangstellingsvelden met zich brengen;
- we als zorgzame gemeenschap aan dat aangepaste wensenpakket zo goed als mogelijk
tegemoet willen komen;
- het SSOV is uitgebreid met Ouderensoos Belleman, die voorheen onder de vleugels van
Wijkraad Dommelen haar werkzaamheden verrichtte;
- de sociëteiten onder de SS O V-koepel zelf hun best doen om met een gering budget
(lidmaatschapsgeld en koepelbijdrage) draaiende te blijven;
- de sociëteiten zelf actief blijven om sponsorgelden en/of andere incidentele bijdragen te
verwerven;
- materiaalaanvuiling en vermaning activiteiten voor de ouderensociëteiten, mede door de
toetreding van Ouderensoos Dommelen, direct wenselijk is;
verzoekt het college:
om,
naast het vigerend beleid m.b.t. de zaalhuurkosten van de ouderensociëteiten,
het SSOV m.i.v. 2012 jaarlijks een financiële ondersteuning t.b.v. de ouderensociëteiten te
verstrekken van € 6000,- (i.p.v. € 3000,-)
voor 2012 op te nemen uit subsidiebudget 'Ouderenzorg algemeen' en vanaf 2013 structureel
in de begroting op te nemen.
en gaat over tot delfde van de dag^
fractie VL E. vd Goor
fractie CDA M. Tooten
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