
Maatschappelijke Adviesraad Albrandswaard Rhoon,22 oktober 2015 
de heer N. Bom 
Amethysthof 32 
3162 RB Rhoon 

2 3 OKT. 2015 
gem. f \ f Gn^ytx 

Geachte leden van de Maatschappelijke Adviesraad Albrandswaard, 

In de vergadering van 2 oktober j l . van de Seniorenraad Albrandswaard heeft de heer 
Henk Wander om prive-redenen afscheid genomen van de Seniorenraad Albrandswaard. 

Als lid van de Seniorenraad vertegenwoordigde de heer Wander de Seniorenraad in de 
Maatschappelijke Adviesraad Albrandswaard. 

Om de hiervoor aangegeven reden heeft de heer Wander ook afscheid genomen als lid 
van de Maatschappelijke Adviesraad. 

Als opvolging van zijn lidmaatschap van de Maatschappelijke Adviesraad, heeft de heer 
Wander de Maatschappelijke Adviesraad, voorgesteld en in samenspraak met de 
Seniorenraad akkoord te gaan met de kandidatuur van de heer Versluis als kandidaat 
om voor de Seniorenraad zitting te nemen in de Maatschappelijke Adviesraad 
Albrandswaard. 

De Seniorenraad hecht er grote waarde aan, dat er een vertegenwoordiger van deze 
doelgroep, zitting heeft in de Maatschappelijke Adviesraad Albrandswaard, om zo onder 
meer aandacht te vragen voor de problematiek van ouderen 

Daarnaast worden er regelmatig gemeentelijke beleidsstukken besproken die ook de 
ouderen betreffen. 

Naar aanleiding van bovenstaande, heeft op 13 oktober j l . een gesprek plaatsgevonden, 
met de heer Bom en mevrouw Kooijmans van de Maatschappelijke Adviesraad, en de 
heer Versluis van de Seniorenraad. 

Uit dit gesprek heeft de heer Versluis de conclusie getrokken, dat uw voorzitter er geen 
behoefte aan heeft dat de Seniorenraad vertegenwoordigd wordt in de Maatschappelijke 
Adviesraad, en hij het liefst heeft dat de Seniorenraad opgeheven wordt. 

Vervolgens zijn er ook een aantal negatieve, en niet gefundeerde opmerkingen, omtrent 
de persoon Versluis de revue gepasseerd. 

Vervolgens heeft uw voorzitter negatief commentaar op de ex voorzitter van de 
Seniorenraad en het teruggetreden lid geleverd. 

Dit heeft de heer Versluis aanleiding gegeven om zijn kandidatuur betreffende de 
Maatschappelijke Adviesraad in te trekken. 

Na de rapportage aan de leden van de Seniorenraad over bovenstaande is besloten de 
Maatschappelijke Adviesraad, het College van Burgemeester en Wethouders en de 
Gemeenteraad in te lichten over bovenstaande. 

Het is naar de mening van de Seniorenraad niet juist, om commentaar te leveren op het 
functioneren van de Seniorenraad en haar leden, omdat juist een goede samenwerking in 
het belang is van het welzijn van o.m. de ouderen. 
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Graag willen wij zulks gelet op het bepaalde in de artikelen 1 sub B en artikel 3 lid lvan 
de Verordening Maatschappelijke Adviesraad Albrandswaard, graag uw standpunt 
vernemen met betrekking tot deelname van een lid van de Seniorenraad in de 
Maatschappelijke Adviesraad Albrandswaard. 

Ook wil de Seniorenraad graag weten, wat u vindt van het door uw voorzitter ingenomen 
standpunt inzake het opheffen van Seniorenraad 

Uw reactie zien wij met belangstelling tegemoet. 

De voorzitter van de Stichting Seniorenraad Albrandswaard. 

Sweelincklaan4 

W.A. Versluis 

3161RR Rhoon 

Cc: College Burgemeester & Wethouders van de gemeente Albrandswaard. 

Gemeenteraad van de gemeente Albrandswaard. 
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