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O. Wijnhoven

Geachte mevrouw Hees - Damen,
Op 18 januari 2018 heeft u ons op grond van artikel 33 van het Reglement van orde voor de
vergaderingen van de raad van de gemeente Echt-Susteren schriftelijke vragen gesteld over
eenzaamheid onder ouderen met kerst.
Onderstaand treft u, met opneming van uw inleiding, onze antwoorden op uw vragen aan.
Inleiding:
Het ontbreekt onze gemeente niet aan creativiteit waarmee geprobeerd wordt de
eenzaamheid van (een specifieke groep) ouderen aan te pakken. Wij komen er echter niet
omheen dat Nederland vergrijst EN Nederland bezuinigt. Deze combi heeft ingrijpende,
schrijnende consequenties voor een grote, kwetsbare groep: onze ouderen. De groeiende
groep eenzame ouderen neemt toe doordat mensen noodgedwongen steeds langer
zelfstandig thuis wonen en mantelzorg niet tot nauwelijks aanwezig is.
Na de feestdagen heeft Tiny Thoolen, commissielid PNES, van een groep ouderen het
signaal gekregen dat zij zich ontzettend eenzaam hebben gevoeld tijdens de kerstdagen. De
oorzaak dat deze mensen de Kerst in eenzaamheid hebben doorgebracht kwam door het
ontbreken van mantelzorg / familie.
Aansluitend op deze toelichting had ik dan ook graag antwoord op de volgende'vragen:
Vraag 1:
Antwoord:

Vraag 2:

Openingstija

Bent u op de hoogte van een afgegeven signaal tijdens de Kerst zoals
hierboven beschreven?
Het College van B&W is ervan op de hoogte dat er ouderen zijn die te maken
hebben met eenzaamheid. Juist voor deze groep zijn de Huiskamers en
Huiskamers Plus in het leven geroepen, waar rond de kerstdagen ook kerstdiners
worden georganiseerd.
Zo nee, is het college bereid om een inspanning te leveren of er meerdere
meldingen van eenzaamheid zijn gemaakt. B.v bij huisartsen of
ouderenverenigingen.
9:00 - 20:00 uur, dinsdag gesloten, woensdag .09:00 -17:00 uur, donderda
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)-13.00 uur.
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Antwoord:

Zie antwoord vraag 1.

Vraag 3:

Is het college bereid om voor de groep eenzame ouderen met de kerstdagen
een creatieve oplossing te zoeken, te denken aan een laagdrempelige
ontmoetingsplaats bv de huiskamer waar deze mensen een paar uurtjes bij
elkaar komen voor een hapje, drankje en een luisterend oor of andere
activiteit waar warmte en gezelligheid heerst?
Het College van B&W zal initiatieven, die van onderop worden geïnitieerd, van harte
ondersteunen.

Antwoord:

Op grond van artikel 33 van het Reglement van orde zullen de vragen en antwoorden op de lijst van
ingekomen stukken van de volgende raadsvergadering worden geplaatst.
Hoogachtend,
burgemeester en weth uders van Echt-Susteren,

drs. G.W.T. van Balkom
secretaris

drs. J.W.M.M.J. Hessels
burgemeester

Openingstijden: maandag 09:00 - 20:00 uur, dinsdag gesloten, woensdag .09:00 -17:00 uur, donderdag en vrijdag 09.00 -13.00 uur.
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