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lnleiding
Met deze brief willen wij u graag informeren over de stand van zaken van de uitwerking van de motie
tegengaan vereenzaming. Er heeft begin 2016 een bestuurlijk overleg plaatsgevonden met de
betrokken raadsleden over de aanleiding van de motie. Er is in dit overleg aangegeven datzij belang
hechten aan aandacht voor het groeiende probleem van eenzaamheid. Een probleem dat ook bij
ander raadsleden leeft.

Informatie
Parapl u nota Maatschappij
ln de paraplunota Maatschappij wordt in het thema Gezondheid integraal ingezet op het bestrijden van
gezondheidsproblemen die in toenemende mate voorkomen. De focus ligt hierbij onder andere op de
bestrijding van eenzaamheid. lngezet wordt op het (beter) gebruik maken van de sociale netwerken
om de kwetsbaarheid van deze doelgroep te verminderen.
De gemeente doet al veel aan het voorkomen van vereenzaming. Hieronder volgen enkele
voorbeelden, het overzicht is niet uitputtend:
we hebben het oroiect Samen is Wiis, dat twee maal per jaar een huisbezoek aanbiedt aan
alle 75 en 83 jarigen en weduwen en weduwnaars; dit volledig uitgevoerd door enthousiaste
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vrijwilligers.

We subsidiëren de B seniorenraden, gericht op activiteiten die aansluiten op de doelen van
de Paraplunota Maatschappij. Als voorbeeld de raad in Standdaarbuiten bezoekt de "echte
eenzame" dorpsgenoten.
Er is veel aandacht voor burqerinitiatieven, er hebben ons helaas nog geen directe initiatieven
bereikt op het vlak van eenzaamheidsbestrijding (oproep).
Het subsidiebeleid is gericht op meedoen. Vrijwilligersorganisaties kunnen naast een
basissubsidie een plussubsidie aanvragen als zij structureel individuele ondersteuning bieden
aan mensen met een beperking of hun mantelzorger, bijvoorbeeld het begeleiden van
sporters met een beperking.
ln de ontwikkeling van de qebiedsolannen is ruimte voor burgers om aanpak vereenzaming in
te brengen.
Er is een steeds grotere inzet op mantelzorgers en mantelzorgondersteuning,
Vraag een aanbod van laagdrempelige hulp en ondersteuning wordt gematcht via wehelpen.nl
Er zijn inloop GGZ activiteiten in meerdere kernen.
De inzet van de wijkzuster is o.a. gericht op het vroeotiidiq siqnaleren van eenzaamheid.
De inzet van de WMO voorzieningen zoals huishoudelijke hulp of begeleiding heeft als
neveneffect dat mensen contact hebben, waardoor eenzaamheid wordt voorkomen. Er is een
signaalfunctie om eenzaamheid vroegtijdig te ontdekken en iemand door te verwijzen naar
geschikte activiteiten.
Onder inwoners die kampen met financiële problemen komt veel eenzaamheid voor, vandaar
dat de gemeente breed inzet op het bestrijden van armoede. De gemeente maakte inmiddels
een start om het armoedebeleid integraal op de pakken en dus betere afstemming te zoeken
met aangrenzende terreinen zoals:WMO-beleid, jeugdbeleid, bijzondere bijstand/
participatiebeleid en schuldhulpverlening. Daarnaast startten wijin mei2016 met het
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'meldpunt'om huisuitzettingen te voorkomen. Bij dit meldpunt speelt de afdeling
schuldhulpverlening een belangrijke rol. De woningcorporatie en het maatschappelijk werk van
Surplus doen tevens melding van zorg. ln het meldpunt wordt afgestemd wie wat gaat doen
om grotere zorg te voorkomen.
Sociale signalering- opdracht aan de GGD West-Brabant
ln het kader van het maatwerk 2016 heeft de GGD de opdracht gekregen om te onderzoeken hoe we
inwoners kunnen stimuleren en faciliteren om meer betrokkenheid te tonen en verantwoordelijkheid te
nemen bij de signalering van sociale problematiek, zoals eenzaamheid, in hun directe leefomgeving.
En vervolgens hoe de gemeente er samen met lokale ketenpartners voor kan zorgen dat inwoners
deze signalen laagdrempelig kwijt kunnen, zodatze adequaat opgevolgd kunnen worden.
De GGD heeft een inventarisatie gemaakt van hoe elders in het land sociale signalering is geregeld.
Uit deze inventarisatie valt op dat signalering vaak gericht is op een specifiek thema, maar niet breed
wordt opgepakt. Verder zijn de initiateven veelal gericht op professionals en organisaties, maar niet op
inwoners en vrijwilligers. Actieve bewoners zien, zodra ze weten hoe ze moeten kijken, veel meer dan
het professionele veld of de overheid.
De GGD beveelt dan ook aan om de aanpak van sociale signalering aan te laten sluiten bij wat er al is
en in te bedden in een bredere aanpak. Belangrijk voor inwoners is te weten welke mogelijkheden er
zijn om te melden, op wat voor gebied en hoe de opvolging van de melding is geregeld.
Als tweede punt geeft de GGD aan dat het bevorderen van de sociale signalering een behoefte/wens
is vanuit de gemeente. Niet duidelijk is of deze wens ook vanuit de inwoners wordt gevoeld.
Voorgesteld wordt om in 2017 een bijeenkomst te organiseren waarbij inwoners bewust worden
gemaakt van de problematiek rondom eenzaamheid en de behoeften en wensen van de inwoners op
dit vlak te peilen. De uitvoering van de bijeenkomst wordt opgenomen in het (nog vast te stellen)
maatwerk Preventieprogramma's 2017 van de GGD.

Huizen van de Wijk
Aangezien sociale signalering één van de functies van de Huizen van de Wijk is, zijn de bevindingen
van de GGD besproken met Surplus. Hiermee wordt het advies van de GGD opgevolgd en gekozen
voor het aansluiten bij de structuren die er in de gemeente al zijn.
Surplus is bezig met het opzetten van een licht programma waarbijsignalen van eenzaamheid, maar
ook andere sociale problematieken (zorg) gemeld kunnen worden. Er zal een relatie gelegd worden
tussen de sociaalwerkers binnen de huizen van de wijk en de vrijwilligers van het project Samen is
Wijs. Dit om inwoners die hier behoefte aan hebben, toe te leíden naar het huis van de wijk in hun
kern, of ze ondersteuning op maat te bieden bij hun vraag.
Signalen van eenzaamheid kunnen dan door de juiste partij opgepakt worden. Aangezien de
wijkzuster het eerste aanspreekpunt is voor problemen "achter de voordeur" zoals eenzaamheid en zij
korte lijnen onderhoudt met de sociaal werkers, kan haar functie wat betreft het aanpakken van
eenzaamheid, beter benut en versterkt worden. Andere instanties die aansluiten bij het huis van de
wijk, bijvoorbeeld de inloop GGZ, kunnen hier mogelijk ook een rol in krijgen.
Medio 2017 zal bekeken worden of dit voldoende is vormgegeven en of er voor het signaleren en
bereiken van inwoners met eenzaamheid nog aanpassingen nodig zijn.
Aanpak Rotterdam
Bij de gemeente Rotterdam is kortgeleden het actieprogramma gericht op het bestrijden van
eenzaamheid opgevraagd, aangezien zij hierin kennelijk "koploperstad "van Nederland zijn.
Voor wat betreft de activiteiten die Rotterdam onderneemt, doet Moerdijk niet onder, gezien het
hierboven genoemde actielijstje.
Er is echter in het programma ook een aanpak voor het "beter" signaleren van zorgwekkende vormen
van eenzaamheid opgenomen. Nagegaan wordt of hier elementen voor Moerdijk uit overgenomen
kunnen worden. ln Q1 2017 zal hiervoor een bezoek worden gebracht aan Rotterdam.
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De gemeente gaat na het bezoek aan Rotterdam na of het nodig is om als onderdeel van de
uitvoeringsagenda van de Paraplunota Maatschappij, een integraalactieplan op te stellen voor
eenzaamheid. De uitvoeringsagenda wordt in 2017 geactualiseerd.

Uitgangspunt is dat acties belangrijker zijn dan het vaststellen van een plan. Vooralsnog is het dan
ook niet de lijn om een afzonderlijk plan te maken.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
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