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Eén van de speerpunten van ons Wmo-beleid is het voorkomen van eenzaamheid.
Samen met maatschappelijke partners bieden wij een omvangrijk ondersteuningsaanbod,
gericht op het voorkomen, doorbreken en duurzaam aanpakken van eenzaamheid.
Eenzaamheid komt onder alle leeftijden voor, maar ouderen zijn de belangrijkste
risicogroep. We zetten de huidige activiteiten voort en daarnaast zetten we extra in op
intensivering, verbetering en vernieuwing. We ontwikkelen een netwerk van inwoners,
partijen en ondernemers in de stad om samen de schouders eronder te zetten en de
trend te keren. Wij willen daarmee tevens recht doen aan de motie #Je bent niet alleen,
ingediend tijdens het debat over de begroting 2019. In deze motie vraagt u onder andere
om initiatieven ter bestrijding van eenzaamheid begin 2019 aan u voor te leggen en deze
initiatieven zo mogelijk te koppelen aan de acties rond The Passion.
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BEHANDELADVIEZEN EN BESLUITEN
In vergadering
Besluit

Gemeenteraad - dinsdag 23 april 2019 14:00
De raad stemt in met het voorstel.

In vergadering
Besluit

Sociale Leefomgeving - dinsdag 9 april 2019 20:00
Fracties hebben diverse kanttekeningen bij de wijze waarop het college uitvoering heeft
gegeven aan de motie. De uitwerking beperkt zich tot ouderen (dat was niet de
bedoeling), ontmoeting wordt onvoldoende gestimuleerd en fracties hebben zorgen over
de continuïteit van het beleid. De wethouder geeft aan dat jongeren als doelgroep
onderdeel zijn van de campagne en de doorontwikkeling van het beleid en dat het beleid
in principe geldt voor vier jaar. 'Ontmoeten' is daarbij juist de kern van talloze projecten
die plaatsvinden in de stad. De wethouder zegt toe de raad voor de begroting 2020 een
RIB te sturen waarmee het college informeert over de doorontwikkeling van het beleid,

met als aandachtspunten ook de niet-ouderen en de continuïteit van het beleid, en een
verantwoording over de middelen. Met deze toezegging besluit de commissie het voorstel
als hamerstuk te sturen naar de raad.

In vergadering
Besluit

Sociale Leefomgeving - woensdag 16 januari 2019 20:00
De commissie besluit tot bespreking met politieke vraag van het CDA: vindt de commissie
dat hiermee voldoende uitvoering is gegeven aan de motie?

