
Bijlage 1: Vragen raadsfractie D66 over eenzaamheid bij ouderen. 

D66 heeft vragen aan het college rondom de problematiek van eenzame ouderen.

Eén op de 11 ouderen voelt zich in ernstige mate eenzaam. Het gaat om 500.000 
mensen. Landelijk voelen ouderen van 85+ 63% eenzaam waarvan 14% (zeer) ernstig 
eenzaam, ouderen van 75+ zijn 52% eenzaam waarvan 10%(zeer) ernstig eenzaam.Ook 
is er eenzaamheid onder jongeren. Ik wil me beperken tot de groep ouderen. 

De GGD heeft voor Gelderland Zuid een onderzoek gedaan in 2012 onder 22.000 
zelfstandig bewoners. Daarvan zijn 8% of 33.000 inwoners (zeer) ernstig eenzaam. Bij 
65+ is 46% eenzaam en bij 75+ neemt het aantal (zeer) ernstig eenzame inwoners sterk 
toe. Het onderzoek is uit 2012. Het vermoeden is dat de aantallen nu hoger liggen.

Eenzaamheid is enerzijds niet uit te bannen, het hoort bij het leven. Anderzijds blijkt uit 
verschillende onderzoeken dat eenzaamheid verschillende malen slechter is voor onze 
gezondheid dan roken, alcohol, overgewicht of een gebrek aan beweging. Het bekort dus 
de levensverwachting. Als we het niet over eenzaamheid hebben blijft het een verborgen 
probleem. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid om met zijn allen de strijd 
daarmee aan te gaan.

Gemeente West Betuwe is een inclusie gemeente en dat betekent ook dat ernstige 
eenzame ouderen moeten kunnen deelnemen aan de samenleving. Vele gemeenten 
geven de aanpak van eenzaamheid prioriteit. Daarvoor moet er beleid worden gemaakt. 
In West Betuwe is er bij navraag geen beleidsambtenaar die actief bezig is met het 
ouderenbeleid. Dit maakt het voor organisaties en anderen niet zichtbaar wie beleid 
ontwikkelt om eenzaamheid aan te pakken.

1.D66 vraagt aan het college of  het niet noodzakelijk is om een vast aanspreekpunt te 
hebben voor het ouderenbeleid in het algemeen en in het bijzonder om beleid te 
formuleren ten aanzien van eenzaamheid onder ouderen?

2. Eenzaamheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Om dat aan te pakken zou een 
bewustwordingscampagne kunnen worden opgezet met als doel inwoners in actie te 
laten komen voor eenzame inwoners. Wat vindt het college van een dergelijke aanpak en 
hoe kan dat worden uitgevoerd?
 
3. Het ministerie van VWS ondersteunt gemeenten met het programma "Een tegen 
eenzaamheid". 
Zou de gemeente zich daarbij niet kunnen aansluiten om toolkits te krijgen voor een 
lokale aanpak tegen eenzaamheid? 


