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Onderwerp  

Beantwoording artikel 50 RvO vragen van fractie D66 over eenzaamheid ouderen. 

 

Kennisnemen van 

Antwoorden op de vragen van de fractie van D66 over eenzaamheid onder ouderen.  

 

Inleiding 

De raadsfractie van D66 heeft aan het college vragen gesteld over eenzaamheid onder ouderen. 

Voor de toelichting die D66 heeft gegeven verwijs ik u naar de bijlage. : 

 

Vragen van D66 

De raadsfractie van D66 heeft de volgende vragen: 

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? 

 

Beantwoording vragen  

1. De raadsfractie van D66 verwijst naar een ouderenonderzoek van de GGD uit 2012. Hieruit 

blijkt dat 8% van de 65+ers in Zuid Gelderland destijds te kampen had met (zeer) ernstige 

eenzaamheid. In 2016 heeft de GGD dezelfde vragen gesteld en de resultaten zijn 

vergelijkbaar met die uit 2012. Bijna 10 op de 100 ouderen van 65+ in Zuid Gelderland voelt 

zich regelmatig (zeer) ernstig eenzaam. En evenals in 2012 is hoe hoger de leeftijd, hoe meer 

er sprake is van  eenzaamheid. De cijfers van West Betuwe wijken nauwelijks af van de 

regionale cijfers. In West Betuwe behoort 5,8% van de inwoners tot de groep van 65+ers en het 
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gaat om zo’n 3.000 inwoners. 

 

Er zijn meerdere beleidsambtenaren die zich bezig houden met het beleid voor ouderen in 

onze gemeente en er is een regisseur, die het aanspreekpunt is voor onder andere het 

ouderenbeleid.Het huidige beleid is inwoners, jong én oud, zoveel mogelijk zelfstandig thuis te 

laten wonen met zo nodig (tijdelijk) passende zorg en ondersteuning (Beleidsplan WMO en 

Jeugdwet 2017-2020). Hierbij hebben we specifiek oog voor eenzamen en (zieke) ouderen en 

inwoners met armoede en schulden. Dit past ook bij een gemeente die inclusie hoog in het 

vaandel heeft staan. Niet voor niets is onze ambitie ‘iedereen doet mee’. Zo neemt het Team 

Sociaal het onderwerp eenzaamheid mee als oudere inwoners een ondersteuningsvraag 

hebben. Medewerkers gaan regelmatig op huisbezoek en verwijzen ook door naar passend 

aanbod.  

Welzijn West Betuwe heeft de opdracht activiteiten te organiseren voor kwetsbare inwoners, 

waaronder ouderen. Hierbij heeft Welzijn West Betuwe specifiek aandacht voor het tegengaan 

van eenzaamheid. Het organiseren van ontmoeting met anderen staat hierbij voorop. Zo 

organiseren vrijwilligers van Welzijn West Betuwe open eettafels, beweegactiviteiten en open 

inloop in dorpshuizen. Daarnaast gaan medewerkers van Welzijn West Betuwe met inwoners 

het gesprek aan om te kijken welke ondersteuning het beste werkt. Dit kan zijn door 

bijvoorbeeld de inzet van een bezoekvrijwilliger, begeleiding bij activering, een maatje, 

ondersteuning voor vervoer. De ervaring is dat veel inwoners inmiddels gebruik maken van de 

hulp van Welzijn West Betuwe. Het rijk heeft nu maatregelen genomen tegen uitbreiding van 

het coronavirus. Een van de maatregelen is het bezoek aan kwetsbare personen te beperken. 

Medewerkers en vrijwilligers van Welzijn West Betuwe gaan hier verstandig mee om en 

houden zo mogelijk telefonisch contact met de ouderen. 

De GGD gaat met het project Samen Oud in West Betuwe in gesprek met professionals en 

oudere inwoners om activiteiten op te zetten voor het vergroten van het sociale netwerk. In de 

meeste dorpskernen zijn er al jarenlang initiatieven waarbij inwoners ouderen een helpende 

hand bieden of bij hen op bezoek gaan. De gebiedsmakelaars van de gemeente zetten het 

onderwerp op de kernagenda om het onderwerp in alle kernen bespreekbaar te maken.  

Met het huidige beleid zijn er diverse succesvolle initiatieven van organisaties en inwoners. 

Het aanvullend formuleren van specifiek beleid tegen eenzaamheid onder ouderen is volgens 

ons dus niet nodig. Uiteraard blijven wij de (regionale) ontwikkelingen op het gebied van 

tegengaan eenzaamheid volgen. Zo nodig intensiveren we dan de huidige aanpak of komen 

met nieuwe initiatieven. Wij houden u hiervan op de hoogte.   

 

1. Op dit moment proberen wij de continuïteit van ondersteuning en zorg te garanderen nu een 

aantal activiteiten niet door kan gaan in verband met het Coronavirus. Een 

bewustwordingscampagne vinden wij nu niet het juiste moment. Het is daarbij de vraag of het 

nodig is een dergelijke campagne op te zetten. Er komen ook nu vanuit de samenleving 

diverse initiatieven om contact met kwetsbare inwoners op een andere manier te organiseren. 

Zo is er het al langer bestaande ‘Heukelum helpt', dat nu met flyers van deur tot deur hulp 
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biedt aan inwoners die alleen wonen en ‘Rumpt voor elkaar’, waarbij inwoners gevraagd wordt 

contact te onderhouden met inwoners die eenzaam zijn. Juist nu is dat belangrijk omdat 

groepsbijeenkomsten niet door kunnen gaan. Ook de kerken blijven individuele aandacht 

hebben voor een (telefonisch) gesprek.  

 

2. Het rijksprogramma ‘Een tegen eenzaamheid’  biedt handvaten om met het onderwerp aan de 

slag te gaan. Gezien de vele initiatieven die er zijn in de gemeente menen we dat deelname 

aan het rijksprogramma nu geen meerwaarde heeft. In de dorpen waren er al initiatieven 

waarbij inwoners contact onderhouden met ouderen. In de situatie waarin we ons nu bevinden 

worden deze nog eens uitgebreid en versterkt. Daar waar nodig ondersteunt de gemeente met 

een eenmalige financiële bijdrage vanuit het leefbaarheidsbudget.  

 

Communicatie  

Met een nieuwsbericht op de website van de gemeente en een bericht in Weekblad West Betuwe 

hebben we bekend gemaakt welke inwonersinitiatieven er zijn om andere inwoners te helpen.  

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe, 

de secretaris,                                 de burgemeester, 

 

 

 


