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Motie Actieprogram ma eenzaamheid

VERZONDENSO.JAN20lg

Geachte leden van de gemeenteraad,

op 9 november 20L8 nam uw raad de motie: 'Actieprogramma eenzaamheid'aan.
ln uw motie roept u het college op om:

- inspirotie op te doen uit het actíeprogrommo 'één tegen eenzoomheid' en in
overweging te nemen onderdelen hiervan lokoal vorm te geven.

- de prestotie-indicator'vermindering eenzoamheid, op te nemen in de
begroting 2020 uitgaande von de ciifers von woarstaatjegemeente.nl

Eenzaamheid
Het college onderschrijft de urgentie rond het thema eenzaamheid en heeft het
'actieplan één tegen eenzaamheid' tot zich genomen. wij onderschrijven de
uitgangspunten van het actieplan. Het actieplan richt zich met name richt op het
bestrijden van ernstige eenzaamheid onder ouderen. ln lijn met het actieplan zien
wij dat door de veranderende samenleving "gevoelens van eenzaamheid" stijgen.
Dat komt onder andere door de vergrijzing, maar ook door de digitalisering van de
samenleving.

Het actieplan geeft een aantal handvatten om lokaal aan de slag te gaan met het
bestrijden van ernstige eenzaamheid. Enkele acties uit het actieplan worden in
Leiderdorp al uitgevoerd zoals: de welzijnsbezoeken bij 75-plussers en welzijn op
recept. Deze activiteiten worden door lncluzio Leiderdorp voortgezet.

wij zijn met lncluzio Leiderdorp in gesprek gegaan over het actieplan. Met het
opstellen van de integrale opdracht: 'samen Leiderdorp - een goede basis, heeft het
college feitelijk een coalitie gevormd voor het bestrijden van eenzaamheid. Een
groot deel van de activiteiten van lncluzio Leiderdorp richt zÍch namelijk, direct of
indirect, op het bestrijden van eenzaamheid. Door in het team van lncluzio
Leiderdorp medewerkers met verschillende expertise op te nemen zoals:
ma ntelzorgco nsulent, active ringscoach, bu u rtcoach, oude renwe rkers,
jongerewerkers en generalisten, is het mogelijk om signalen van eenzaamheid bij
inwoners sneller waar te nemen en daar samen met de inwoner iets aan te doen.
Ook wil lncluzio Leiderdorp de samenwerking met (onder andere) de huisartsen, de
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wijkagenten, de Wijk- GGZ'er en Rijnhart Wonen de komende tijd verder vormgeven

en afspraken maken over het delen van signalen van eenzaamheid.

ln het derde kwartaal van 2019 zullen wij een moment plannen waarop u in gesprek

kunt gaan met lncluzio Leiderdorp over de eerste maanden van lncluzio Leiderdorp,

de resultaten en onderwerpen zoals eenzaamheid'

Prestatie-indicator'vermindering eenzaamheid'
ln uw motie roept u het college op om de prestatie-indicator'vermindering

eenzaamheid', uitgaande van de cijfers op waarstaatjegemeente.nl, op te nemen in

de begroting per 2020. Deze cijfers komen uit de 'Gezondheidsmonitor'van de GGD

Deze cijfers worden eenmaal per vier jaar gepubliceerd. Daarom wordt geadviseerd

dit niet als prestatie-indicator in de begroting op te nemen.

Wij gaan er van uit u via de brief voldoende te hebben geÏnformeerd
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