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1. Vraag naar aanleiding van bestuurlijke reactie: wanneer krijgen we een
update over hoe groepen inwoners die onder de risicogroep vallen (zoals
inwoners met migratieachtergrond, ouderen, jongeren) beter bereikt gaan
worden?
2. Vraag naar aanleiding van bestuurlijke reactie: wat of wie bepaalt of er
een projectleider/coördinator komt voor dit thema?
3. Vraag naar aanleiding van bestuurlijke reactie: op welke manier wordt de
raad betrokken bij het vaststellen van meetbare doelen voor het
eenzaamheidsbeleid? In het verlengde hiervan: hoe kan er een jaarlijkse
rapportage plaatsvinden als we niet als raad hebben vastgesteld op welke
factoren we een terugkoppeling willen?

Het antwoord op vragen 1, 2 en 3 voegen we samen.
Eenzaamheid is een breed onderwerp en raakt
meerdere beleidsterreinen. Een apart
eenzaamheidsbeleid opstellen is daarom wat ons
betreft niet noodzakelijk, want we willen juist via de
verschillende beleidskaders die de komende jaren
worden opgepakt en opgesteld, het onderwerp
eenzaamheid laten opnemen. Daarin komen de
specifieke doelen, het beter bereiken van
(risico)doelgroepen en wijken in terug. Het gaat hier
onder meer om de herijking van het
Gezondheidsbeleid. Hiervoor zal een beeldvormende
avond worden georganiseerd. Tijdens die avond zal
ingegaan worden op het vaststellen van meetbare
doelen en indicatoren voor gezondheidgerelateerde
onderwerpen, waaronder eenzaamheid. Vervolgens
kan op basis van de uitkomsten van deze
beeldvormende avond bepaalt worden hoe de jaarlijkse

rapportage eruit komt te zien. Die zal aanvullend zijn
op de 4G monitor Sociaal Domein.
Het inzetten van een projectleider/coördinator zal
meegenomen worden in de reguliere p&C cyclus.
D66

Figuur 10 visualiseert de kerngroep van de coalitie, de netwerkpartners en het
brede netwerk. Bij deelconclusie 1 (pag 54) staat dat de coalitie verbreed kan
worden naar andere partners, zoals bedrijfsleven, woningcorporaties en
scholen. In de reactie van het college worden andere partijen genoemd bij het
communicatieplan (pag 2 collegereactie) en trainen van signaleerders (pag 3
collegereactie).
1. Vraag aan de rekenkamercommissie: wat wordt bedoeld met verbreden
van de coalitie? Betreft dat de kerngroep en/of netwerkpartners en/of
brede netwerk?
2. Vraag aan het college: wordt het onderscheid zoals aangegeven in de
visualisatie in figuur 10 herkend? Zo ja, heeft dit betekenis voor subsidieverstrekking?

1. Het gaat om een verbreding van het netwerk in het
algemeen naar genoemde partners zoals
bedrijfsleven, woningcorporaties en scholen. Per
netwerk kan er gekeken worden welke uitbreiding
nodig is. Daarin is het van belang dat er per
netwerk een afweging gemaakt wordt welke
uitbreiding nodig is en naar welke partners. Er
wordt niet gezegd dat dit de enige partners zouden
moeten of kunnen zijn. Deze voorbeelden dienen
als suggestie.
2. Ja, dat onderscheid wordt herkend. De insteek van
het college is vooral dat meerdere organisaties
zich (nog meer) gaan inzetten op het tegengaan
van eenzaamheid door bijvoorbeeld het
organiseren van ontmoetingsactiviteiten en het
herkennen van eenzaamheid bij inwoners. Het
onderwijs, woningcorporaties en het bedrijfsleven
zijn daarin belangrijke sectoren. Aansluiten bij de
coalitie eenzaamheid is daarvoor niet noodzakelijk;
het is echter wel wenselijk om de verbinding te
hebben met de coalitie.
Dit heeft verder geen gevolgen of betekenis voor de
subsidieverstrekking.
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3. Bij de inloopvoorzieningen worden met name specifieke voorzieningen als
het Pieter Bruegelhuis en Damiaancentrum genoemd. Als het gaat om
bereikbaarheid en laagdrempelige ontmoeting (pag 46) worden (ook) de
wijk, school etc. genoemd. Voor wat betreft bereikbaarheid noemt het
college de mogelijkheid om vervoersvoorzieningen te bekijken. Vraag aan
het college: is er ook gekeken naar mogelijkheden in de directe omgeving
zoals wijkgebouwen en dorpshuizen (om deze open te stellen voor
kleinschalige activiteiten)? Zo ja, hoe kunnen deze mogelijkheden
inzichtelijk gemaakt worden voor relevante organisaties/partijen?

Wijkgebouwen en dorpshuizen zijn ook
inloopvoorzieningen, net als het Pieter Brueghelhuis en
Damiaancentrum. Dus wijkgebouwen en dorpshuizen
zijn ook bij uitstek geschikte locaties voor
ontmoetingsactiviteiten. Daarbij heeft het college als
doel ’In elke wijk of kern een inloop- of
dagbestedingsmogelijkheid’. De raad zal op een later
moment geïnformeerd worden over het vervolg van
deze opgave.
Op https://socialewegwijzer.meierijstad.nl staan alle
wijkgebouwen en dorpshuizen genoemd die onze
gemeente op dit moment rijk is.
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