
R
-(D

-(D
daal

Oemeente

oosen
Roosendaalsellist

rÐ

Datum 22 december 2015

Onderwerp Opsporen hulpbehoevende ouderen
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Schriftelijke vraag

Het is een atgemeen bekend gegeven, dat er -ook in Roosendaat- veel eenzaamheid is onder ouderen.

ln de gemeente Rotterdam is een initiatief gestart om vrijwiltigers een bezoek te laten brengen aan
75+ ers om zo meer zicht te krijgen op deze problematiek.

Het artiket: "Tientatlen hulpbehoevende ouderen opgespoord in Rotterdam", spreekt voor zich.
Recent hebben wij ook begrepen dat in Etten-Leur, vanuit de GGD, een zelfde initiatief loopt.

De Roosendaalse Lijst heeft de volgende vragen voor het college:

1. ls het coltege bekend met dit project?

2. Zo niet, bent u bereid in Rotterdam te informeren naar deze werkwijze?

3. ln en Etten-Leur btijkt vanuit de GGD een zelfde project opgezet te zijn. Kunt u aangeven wat
dit project behetst en op wetke punten het afwijkt van dat vañ Rotterdam?

4. Neemt u in overweging een dergetijke aanpak( conform dat van Etten-Leur of Rotterdam) te
introduceren in Roosendaal? Waarom wet/niet?

Namens de fractie van de Roosendaatse Lijst,

Yvonne de Beer en Charl Goossens .

Deze vragen beantwoorden wij als votgt:

1. Net zoals u hebben wij via de media kennis genomen van dit project.

2. Wij zutten regetmatig informeren naar de resuttaten in Rotterdam.



3. ln de gemeente Etten-Leur is in 2015 het project "Present in Vriendschap" opgezet. Doel van
het project is het bestrijden van eenzaamheid. Eenzaamheid is tijdens een burgerinitiatief
avond (georganiseerd door de GGD) benoemd ats een van de top 3 thema's in het kader van
gezondheid en welzijn in de wijk Woonservicegebied Centrum van Etten-Leur. Cijfers GGD

tonen ook aan dat eenzaamheid in dit deel van Etten-Leur vaker voorkomt dan in de meeste
andere wijken. ln dezelfde periode van de initiatief avond heeft de gemeente Etten-Leur
burgers uitgenodigd om met een goed idee te komen ten aanzien van welzijn en welbevinden
in de wijk. Vanuit een deetwijk in het centrum van Etten-Leur de wijk Hooghuis, is een
projectopzet "Present in Vriendschap" ingediend. De gemeente heeft het burgerinitiatief
voorgetegd aan de GGD en naast financiëte middeten voor de uitvoering van het project ook
professionele ondersteuning aangeboden vanuit de GGD maatwerkafspraken voor
ondersteuning. Ook de wijkwerker van Surptus biedt professionele ondersteuning.

"Present in Vriendschap" richt zich op de mensen die eenzaam zijn (de presentvragers).
Mensen (jong en oud) die een steuntje in de rug nodig hebben, een luisterend oor en behoefte
hebben aan aandacht en of contacten. De presentwerker (vrijwittiger) wordt in contact
gebracht met de presentvrager. De intermediairen (zowel professionats als vrijwiltigers van
andere projecten) zijn een belangrijke schakel. Zij zijn vaak in contact met de eenzame
mensen en bieden hutp. De presentwerker is er juist voor die hutp die aanvultend is op de
professionele ondersteuning. De presentwerker heeft tijd en sociate vaardigheden om

ondersteuning te bieden passend bij de presentvrager.

Rotterdam heeft onder de naam "Voor Mekaar" een actieprogramma gelanceerd tegen
eenzaamheid. Het richt zich vooral op ouderen. Zo krijgen alte 75-ptussers een jaartijks
huisbezoek van vrijwiltigers. ln eerste instantie gebeurt dat in 6 van de 42 wijken. Met het
project "Voor Mekaar" wiI de gemeente meer aandacht voor elkaar, op tijd herkennen van
zorgwekkende eenzaamheid en inzet van effectieve hutp ats dat nodig is. Aandacht voor
ouderen heeft daarbij prioriteit.

Het verschiI met het Etten-Leurse project is dus dat in Rotterdam men zich meer richt op de
ouderen. Daarnaast is het is ook meer grootstedelijk. Wij volgen met betangstetting het Etten-
Leurse GGD project omdat we in dezetfde samenwerkingsverband WMO zitten en dezelfde
GGD hebben.

4. Zoats u gemetd bteek uit onze bewonersenquête en uit de vitatiteiskaarten van ons programma

Vitate Dorpen en Wijken dat ook in Roosendaal de eenzaamheid probtematiek groot is. Vanuit
het West Brabantse perspectief volgen wij daarom met name het Etten-Leurse project.
Eenzaamheid en de bestrijding daarvan is een complex thema en ats er goede voorbeelden
zijn kunnen wij daar atteen maar van leren. Daarbij zoeken we natuurlijk aansluiting bij wat
we nu a[ in Roosendaal goed doen, zoats eenzaamheid ats onderdeel van de vroegsignalering
kwetsbare ouderen en de signalering van eenzaamheidsproblematiek door wijknetwerken en
door professionats die nu a[ achter de voordeur komen, zoals de hutpen bij de huishouding.

Onderdeten van de aanpak in Etten Leur en Rotterdam kunnen wij mogetijk meenemen bij het
voorstet voor de tweede tranche voorstetten in het kader van de voorstetten voor 'vitale
wijken en dorpen', waaryan de intensivering van eenzaamheidsbestrijding onderdeel
uitmaakt.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van de gemeente Roosendaal,
Namens deze,

De wethoud er Zorg en Welzijn,

Hugo Polderman
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