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Beste heer Van den Kieboom,

In uw brief van 2 oktober 2017 stelt u ons vragen ex art. 39 inzake aanpak eenzaamheid. Graag beantwoorden wij
hieronder uw vragen als volgt.
Vragen
1. Bent u het eens dat de groeiende eenzaamheid onder de inwoners van onze gemeente een maatschappelijk en
menselijk probleem is dat tot ernstige gezondheidsklachten kan leiden.
Antwoord:
Ja, als gemeente Bergen op Zoom onderkennen we de groeiende cijfers over eenzaamheid en dat eenzaamheid kan
leiden tot gezondheidsklachten. Uit de actuele onderzoeksgegevens van de GGD (2016) blijkt dat de eenzaamheid
onder ouderen en volwassenen inderdaad is gegroeid. De exacte cijfers zijn na te lezen op de website
www.brabantscan.nl. De GGD bevestigt dat eenzaamheid kan leiden tot gezondheidsklachten. Mensen die eenzaam
zijn staan negatiever in het leven. Ze slapen slechter, ze eten slechter, ze bewegen minder of zelfs bijna niet meer.
Depressie is duidelijk meer aanwezig bij deze doelgroep. Hun eigen gezondheid wordt minder belangrijk gevonden
waardoor bijvoorbeeld wonden slecht worden behandeld, medicatie niet opgevolgd wordt. Het is een vicieuze cirkel
want deze doelgroep heeft geen sociale steun die kan ingrijpen en ze zijn vaak zorgmijdend door hun eigen
handelingsverlegenheid.
2. Deelt u de opvatting van mijn fractie dat een aanpak vereist is in gezamenlijkheid van lokale overheid, professionals
en vrijwilligers?
Antwoord:
Ja, wij vinden eenzaamheid een verantwoordelijkheid waar we als gemeenschap samen voor staan. Eenzaamheid is
een thema dat veel mensen raakt, jong en oud. We weten inmiddels dat er verschillende risicofactoren zijn zoals
etniciteit, woonomgeving, hoge leeftijd, gezondheidsproblemen, sociaal economische factoren en langdurige
mantelzorg (wanneer sprake is van bijvoorbeeld een handicap of langdurige psychische klachten). Binnen de
gemeente Bergen op Zoom houden dan ook diverse instanties in het voorliggend veld zich vanuit hun expertise
intensief bezig met deze problematiek. Veel daarvan opereren in opdracht van de gemeente waarbij de gemeente als
regisseur de gezamenlijke opdracht bewaakt. De gemeente draagt tevens zorg voor de nodige ondersteuning in het
leggen van de verbindingen tussen instanties en hun professionals en vrijwilligers.

3. Deelt u de mening van de BSD-fractie dat het vele goede werk dat reeds verricht wordt vooral vraagt om een
adequate coördinatie van alle inzet in deze?
Antwoord:
Ja, de gemeente werkt dan ook nauw samen met WijZijn Traverse Groep. Zij zijn het centrale aanspreekpunt in het
voorliggend veld, waarin alle betrokken professionals in de integrale wijkteams vertegenwoordigd zijn: van jeugdwerker
tot ouderenadviseur. Zij signaleren en verwijzen/dragen warm over naar collega's binnen WijZijn (mantelzorg- en
vrijwilligerswerk bijvoorbeeld) en andere organisaties. Samen met onder meer de GGD, en Tante Louise worden
initiatieven gebundeld en in projectvorm opgepakt om deze coördinatie vorm te geven. Ook wordt hierin samengewerkt
met de andere Brabantse Wal gemeenten.
4. Dat naast coördinatie het kennis dragen en op de hoogte zijn van eikaars inspanningen en inzet een voorwaarde is
om tot een effectieve aanpak van dit probleem te komen?
Antwoord:
Ja, de gemeente organiseert daarom ook zogenaamde kennismarkten zodat instanties, partners elkaar ontmoeten en
kennis en ervaringen delen. Maar juist ook de kennis en ervaringen van mensen zelf en het kunnen delen ervan draagt
bij aan de aanpak van eenzaamheid. We zorgen er dan ook samen met onze partners voor dat mensen elkaar
laagdrempelig kunnen ontmoeten in de wijk, deel kunnen nemen aan activiteiten en in workshops of cursussen leren
omgaan met eenzaamheid.
5. Dat, om hier inzicht in te krijgen, een conferentie hierover zoals in Brugge gaat plaatsvinden een goede start kan
zijn?
6. Bent u bereid hiertoe het initiatief te nemen?
Antwoord:
Wij zijn voornemens in het 1e kwartaal van 2018 een werkconferentie te organiseren in de vorm van een kennismarkt.
Inmiddels zijn wij met betrokken instanties en partners in gesprek om de acties en maatregelen nader af te stemmen.
Mocht u over deze brief nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met Drs. S.P.M. Verstraten,
bereikbaar via telefoonnummer (0164) 277726.
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