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Amendement
Besluit in de Raad d.d. 30 januari 2019
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Amendement bij raadsvoorstel actieprogramma Eén tegen eenzaamheid Baarn 2019-2022
Onderwerp van het amendement: Uitbreiding beslispunt 2
Ondergetekende(n) stelt/ stellen het volgende amendement voor:
Voorgestelde beslispunten luiden:
1. Vaststellen van het actieprogramma Een tegen eenzaamheid Baarn 2019-2022
2. Instemmen met het eenmalig beschikbaar stellen voor 2019 van € 150.000 uit de
decentralisatie-uitkering voor de uitvoering van het actieplan Een tegen eenzaamheid
Baarn 2019-2022.
Voorgestelde beslispunten worden:
1. Vaststellen van het actieprogramma Eén tegen eenzaamheid Baarn 2019-2022
2. Instemmen met het eenmalig beschikbaar stellen voor 2019 van € 150.000 uit de
decentralisatie-uitkering voor de uitvoering van;
a - het actieplan Eén tegen eenzaamheid Baarn 2019-2022;
b - een vóór 1 juli 2019 in samenspraak met het Lokaal Team en andere
professionele Baarnse hulpverleners te ontwikkelen aanpak van waaruit een adequate
ondersteuning van verregaand eenzame inwoners van onze gemeente kan worden
geborgd.

Toelichting:
Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) stelt in zijn Overall rapportage sociaal domein 2017
dat het aandeel zeer eenzame mensen in de WMO tussen 2015 en 2017 is toegenomen
van zestien tot twintig procent. Ook onder mensen die gebruikmaken van een voorziening
ingevolge de Participatiewet of de Jeugdwet is sprake van een toename van het aantal
verregaand eenzame mensen. Het zijn mensen die al in contact staan met een of meerdere
professionele hulpverleners (thuiszorg, wijkverpleegkundigen en/of huisartsen*). Op de een
of andere wijze komen zij, al dan niet bewust, niet in aanraking met projecten/initiatieven
die al in onze gemeente zijn opgezet. De indieners van het amendement baart dit grote
zorgen. Zij pleiten er dan ook voor om nog vóór de aanstaande zomerperiode in
samenspraak met het Lokaal Team en andere lokale professionele hulpverleners* een
speciaal op genoemde groepen gerichte aanpak te ontwikkelen van waaruit een adequate
ondersteuning van zeer eenzame inwoners van onze gemeente, die niet op eigen kracht uit
die verregaande eenzaamheid kunnen komen en in een neerwaartse spiraal (dreigen te)
komen, kan worden vormgegeven. De extra financiële middelen die het opstellen van zo’n
aanpak met zich meebrengt kunnen bekostigd worden uit de eenmalige
participatiebijdrage van € 150.000 die de gemeente van het Rijk ontvangt.
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