Ingetrokken, de griffier

Motie Nota Positief Gezondheidsbeleid Stichtse Vecht 2020-2023
Overwegende dat:









College en Raad het afgelopen jaar diverse malen de problematiek rondom eenzaamheid
besproken hebben en de ernst daarvan onderkennen
De Raad een jaarlijks budget van € 15.000,- voor het beleid 2020-2023 beschikbaar heeft
Optimale benutting van externe subsidies geboden is gezien de omvang van de problematiek
en beperkte middelen in het sociaal domein.
Minister de Jonge het Pact voor de ouderenzorg heeft getekend om met de aangesloten
deelnemers eenzaamheid bij ouderen te signaleren en te doorbreken, goede zorg en
ondersteuning thuis te organiseren en de kwaliteit van de verpleeghuiszorg te verbeteren.
het wiel niet opnieuw uitgevonden hoeft te worden (nagenoeg alle gemeenten hebben een
vergelijkbare problematiek.
problematische eenzaamheid niet alleen bij ouderen speelt, en dat een brede
doelgroepbenadering nodig is.
Lief en leedstraten effectief blijken in andere gemeenten.

Verzoekt het college:


Een subsidie aan te vragen bij ZonMW. Samen met de jaarlijks gereserveerde €15.000
bepaalt dit het totale budget voor eenzaamheidsbestrijding.



Het Pact voor de Ouderenzorg namens de gemeente Stichtse Vecht te ondertekenen en dit
netwerk te gebruiken om ervaringen uit te wisselen en ervan te leren.



Een Plan van aanpak Eenzaamheid te maken voor 2020 tm 2023. Daarin:
o Structureel aandacht besteden aan problematische eenzaamheid in alle contacten
met burgers waarvan we weten dat eenzaamheid een potentieel probleem is
(keukentafelgesprekken in het kader van WMO, contacten met langdurig
arbeidsongeschikten, nieuwkomers, mensen met ernstige schulden etc)
o Een ‘toolkit’ benutten/ontwikkelen voor de contactambtenaren, waardoor gericht
geadviseerd kan worden over netwerkversterking, sociaal cognitieve trainingen,
verwijzing naar nulde of eerste lijnszorg, telefonische hulpnummers, maaschappelijk
werk, etc
o Nut en noodzaak onderzoeken van een signaalpunt eenzaamheid in aansluiting op
landelijke initiatieven.
o Een deel van het budget te bestemmen voor ‘Lief en leedstraten’. De gedachten gaan
als start uit naar zo’n 20-25 straten (waarvan min.10 in Maarssenbroek) die €150
mogen besteden per straat per jaar. Na te gaan of en hoe ‘Kom Erbij’ of
wijkcommissies daarin een rol kunnen spelen.



Dit plan van aanpak ter kennisgeving aan te bieden aan de raad voor 1-4-2020

En gaat over tot de orde van de dag.
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