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Motie
Eenzaamheid bestrijden door Lief en Leed straten
De gemeenteraad van
2019

oss in vergadering bijeen op donderdag 19 december

Constaterende dat:
meer dan 40o/o yàt1de volwassen bevolking zich eenzaam voelt, een deel
daarvan zelfs ernstig eenzaam;
eenzaamheid iedereen kan overkomen, oud of jong, rijk of arm, uit de stad of
uit een dorp en met kinderen of alleenstaand;
in Nederland in diverse gemeenten is gestart met "Lief en Leed straten". Het
doel hiervan is onderlinge betrokkenheid van buurtgenoten bevorderen , zodal
meer naar elkaar wordt omgekeken, wat weer een positief effect heeft op het
terugdringen van eenzaamheid;
het uitgangspunt van Lief en Leed straten eenvoudig kan zijn. Twee
"gangmakers" uit een straat maken zich in de straat bekend en gaan het
burencontact bevorderen. zij beheren daarbij een klein budget, dat in ieder
geval voor de eerste keer afkomstig is van de gemeente. Hiermee kunnen zij
bijvoorbeeld kleine attenties bekostigen voor een zieke, een mantelzorger of
iemand die net weduwe is geworden, maar andere initiatieven zijn ook
toegestaan.

Overuvegende dat:

-

wij ons in Oss willen inzetten om eenzaamheid tegen te gaan; en
het project "Lief en Leed straten" hierbij kan helpen.

Draagt het Collegê op:

-

in het eerste kwartaal van2020 een pilot "Lief en Leed straten" uit te werken
en er in 202012021 mee te beginnen;

in de uitwerking van de pilot mee te nemen dat de Lief en Leed straten
verspreid over de gemeente (stad en kernen) tot stand komen;

de pilot te begrenzen in aantal, financiële middelen en tijd;
samen te werken met maatschappelijke organisaties die expertise hebben op
het gebied van (de bestrijding van) eenzaamheid;
de pilot te promoten en een grote inspanning te leveren om de pilot tot een
succes te maken; en
de pilot te monitoren en de bevindingen terug te koppelen naar de raad.

En gaat over tot de orde van de dag
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