Rondvraag Commissie Burgers en Samenleving - 1 februari 2022

Ook in 2022 Nooit te Oud?!
Dit is de openingszin op de website www.nooitteoudroermond.nl.
Roermond wil een leeftijdsvriendelijke stad zijn, waar ruimte is om op een prettige manier oud
te worden. ECI cultuurfabriek, Welzijnsorganisatie Wel.kom, de Koninklijke Harmonie Roermond
en de gemeente Roermond sloegen in 2019 de handen ineen en ontwikkelden ‘Nooit te oud!’,
een overkoepelend cultureel project waarbinnen in de afgelopen jaren verschillende
deelprojecten werden gepresenteerd om ouderen in de gemeente Roermond onder de mensen
te laten komen.
Er is/was een behoorlijke belangstelling voor deelname. Bij de start in 2019 was het geboden
cursusaanbod bestemd voor 55 plussers, maar inmiddels is de doelgroep 60+.
Is of was? Het vraagteken met een uitroepteken op de website geeft al aan dat de betrokkenen
bij het project nog geen zekerheid hebben over de voortgang.
De VVD-fractie is benaderd door potentiële deelnemers omdat het erop lijkt dat het project is
stopgezet per 1 januari 2022. Dit terwijl er voldoende belangstelling is en het doel, “ouderen
onder de mensen laten komen”, aan betekenis niet heeft ingeboet, zeker nu de situatie rond
Corona weer mogelijkheden biedt. Het blijft belangrijk ook ouderen weer buitenshuis activiteiten
aan te bieden om zo te voorkomen dat ze in een isolement komen of in eenzaamheid vervallen.
Navraag bij de organisatoren binnen de ECI leert, dat het project nog niet formeel gestopt is,
maar dat gewacht wordt op een beslissing van de gemeente over het continueren van de
subsidie. Dat ook zij het belang van dit project zien blijkt al uit het feit dat een programmaplan
voor 2022 klaarligt dat een start voorziet per 1 maart aanstaande. Zonder subsidies kunnen zij
daaraan geen vervolg geven. Een beslissing op korte termijn is noodzakelijk, zeker omdat
gemeentelijke subsidie deels voorwaarde is voor co-subsidiëring.
Dit brengt de VVD-fractie tot de volgende vragen:
1. Hoe hoog was de totale subsidie voor dit project voor achtereenvolgens de jaren 2019
t/m 2021?
2. Is er sprake van co-financiering/co-subsidiëring? Zo ja door welke partijen?
3. Voor welk deelbedrag van de in de begroting 2022 opgenomen cultuursubsidies is
subsidiëring voor dit project opgenomen?
4. Kunnen de vanuit het rijk in het kader van Corona ontvangen cultuursubsidies in 2022
ingezet worden om het project Nooit te Oud Roermond extra te ondersteunen?
5. Kunnen de middelen welke nog beschikbaar zijn uit het Coronafonds mede ingezet
worden ter ondersteuning van dit project (te denken valt aan subsidiëring van extra
kosten verband houden met Corona)?
6. Is voor subsidieverlening van dit project een apart raadsbesluit noodzakelijk of kan dat
door het college besloten worden binnen al door de raad via de begroting beschikbaar
gestelde budgetten?

