Wmo Adviesraad
GEMEENTE LOON OP ZAND

Aan: De leden van de gemeenteraad van Loon op Zand
cc. Het college van de gemeente Loon op Zand
Loon op Zand, 21 februari 2020
Betreft: Samen Loont Pas

Geacht leden van de Gemeenteraad
De Wmo Adviesraad meent er goed aan te doen u in kennis te stellen van het antwoord op de formele reactie
van het college op het ongevraagd advies inzake de Samen Loont Pas (SLP).
Ondanks het feit dat de Wmo Adviesraad de verbetering van de toegankelijkheid en het gebruik van de SLP
onderschrijft, betreurt de Wmo Adviesraad het ten zeerste dat de gemeente niet op één lijn is kunnen
komen met de Adviesraad ten aanzien van de beperking van het maximaal besteedbare bedrag van de pas.
De visie van de Wmo Adviesraad hieromtrent is al eerder vermeld in het ongevraagd advies van 18 december
jl. De in dit advies genoemde argumenten zijn wat de Wmo Adviesraad betreft nog immer valide.
In zijn antwoord aan het college heeft de Wmo Adviesraad tevens het college op de hoogte gesteld van de
maatschappelijke onrust binnen de gemeente die is ontstaan rondom die verlaging van het besteedbare
bedrag met 40%. De ingezonden brief in Rond de Toren spreekt boekdelen en is naar de waarneming van de
leden van de Wmo Adviesraad slechts het topje van de ijsberg.
Leden van de Wmo Adviesraad worden hier op straat, in clubkantines en in hun netwerk met een zekere
regelmaat over en op aangesproken.
De Wmo Adviesraad hoort ook verhalen in de orde van: ‘dan moet mijn kind van sport af, of kiezen; in de
vakanties iets leuks doen of sport. Of: vorig jaar kon het wel, nu gaat het niet meer. Je kunt niet sporten en
bijvoorbeeld naar de bieb of een keertje met vrienden mee naar de film’. Wij hebben echt moeders huilend
aan de deur gehad. Meer dan gemiddeld wordt in die verhalen vergeleken met de uitgaven die ogenschijnlijk
gemakkelijk worden gevoteerd voor vergroening van het centrum van Kaatsheuvel. ‘Dat kan dan wel, maar
voor niet voor ons’. Bij de echte senioren heeft de Wmo Adviesraad wij over het algemeen berusting kunnen
constateren. Hun reactie ging vaak in de sfeer van ‘dan moeten we het maar met minder doen’. Het is dan ook
een generatie die gewend is de tering naar de nering te zetten. Ze hopen wel dat ze nog het abonnement van
de Efteling kunnen betalen, maar dat blijkt ook niet helemaal meer zo te zijn.
Op de volgende bladzijde volgt een kleine illustratie van wat voor 2020 problematisch dreigt te geworden.
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Activiteit

Contributie Per
maand

Effect bezuiniging

Lid zijn Local Gym
Kaatsheuvel

€ 39,--

Deelname slecht mogelijk voor 4,5 maanden

Lid zijn van VVV Desk

Senioren €17,50

Jaarcontributie is €210,--

Pupillen € 15,--

De SLP dekt niet alleen voor de pupillen de contributie,
afgezien van schoeisel en kleding

Efteling

€16,--

Dit geldt voor een jaarabonnement voor
senioren(€185)

MHC Des

€21,--

Voor senioren. Op jaarbasis €262 Voor jeugdleden.
€180,-- per jaar

€15,--

Exclusief kleding en schoeisel
Uno Animo

€ 16,--

Voor senioren 192,-- per jaar

€15,40

Voor jeugd: €185, -- per jaar

In veel gevallen moet de contributie of het abonnement jaarlijks worden voldaan. Dat betekent dat, als de
gemeente overgaat tot uitbetaling van de SLP in tweeën. in veel gevallen de deelnemers 50% moeten
voorschieten, anders is deelname niet mogelijk. En dat kan natuurlijk niet iedereen.
De Wmo Adviesraad meent er goed aan te doen, voordat u hieromtrent een definitief besluit neemt, u op de
hoogte te brengen van wat de leden van de Adviesraad in het gewone leven zoal tegenkomen als het gaat om
de SLP.
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