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AMENDEMENT 2018-ll-7k
Onderwerp: Programmabegroting - - Een beter welzijn voor ouderen

De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 12-11-2018, 
gehoord de beraadslagingen,

overwegende dat
1. de raad kennis heeft genomen van de programmabegroting 2019-2022;
2. Noordoostpolder vergrijst:

https://www.eenaezonderflevoland.nl/factsheet/bevolkina-noordoostpolder/

van mening dat
1. de cijfers over eenzaamheid zorgwekkend te noemen zijn (pag. 75, punt 3),
2. ouderen, door hun maatschappelijke positie, vaker gevoelens van eenzaamheid 

zullen ervaren dan jongeren,
3. er volgens de indicatoren op pag. 75 geen enkele verbetering is waar te nemen in 

aanpak van eenzaamheid;
4. de gemeente hierin een belangrijke taak heeft, vrijwilligers hierin wellicht kunnen 

ondersteunen maar deze taak op langere termijn niet kunnen invullen;
5. de correlatie tussen armoede en eenzaamheid hoog is (zie bijlage);
6. er nergens een plan van aanpak ligt dat de problematiek rond eenzaamheid tegen 

wil gaan,

Besluit de (meerjaren-)prgrammabegroting 2019-2022 als volgt gewijzigd vast te 
stellen: de activiteit onder speerpunt 02 aan te passen (pag. 76)

02 - Een beter Welzijn Met de vergrijzing neemt ook de eenzaamheid toe.
Daarom willen wij ontmoeting, contacten en meedoen 
onder ouderen vergroten, door:

• het aanbod van specifieke 
vervoersoplossingen te vergroten

• maatschappelijke activiteiten 
bereikbaarder te maken

• het intensiveren van dagbestedingen; 
met als doel het percentage eenzaamheid voor 
2020 te halveren.

https://www.eenaezonderflevoland.nl/factsheet/bevolkina-noordoostpolder/


Bijlagen bij Amendement 2018-ll-7k

Leeftijdsopbouw en prognose
In Noordoostpolder neemt het aandeel ouderen toe, terwijl het aandeel jongeren ongeveer gelijk 

blijft of licht stijgt.
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Een budget dat lager ligt dan het ‘niet-veel-maar- 
toereikendbudget’ vormt een risicofactor voor sociale isolatie 
en eenzaamheid
Een budget dat niet of maar net toereikend is, maakt dat mensen bij alle beslissingen zorgvuldig 

moeten nagaan of deze uitgave verantwoord is. Een bloemetje voor de jarige zus of vriendin moet 

worden afgewogen tegen zaken als een ijsje voor de kinderen. Sommige mensen zijn uitermate 

goed in het bedenken of zelf fabriceren van een aardig cadeautje voor de jarige, maar de meeste 

mensen in deze omstandigheden raken uiteindelijk zwaar vermoeid van al deze kopzorgen Het 

vervangen van een kapotte wasmachine betekent dat op vele andere zaken beknibbeld moet 

worden en wordt daarom vaak uitgesteld. Velen in armoede zien hun situatie als uitzichtloos.

De problemen met de eindjes aan elkaar knopen' leiden ook vaak tot een zich terugtrekken binnen 

de muren van de eigen woning Armoede voltrekt zich daarmee grotendeels in stilte, zoveel 

mogelijk ongezien voor de omgeving. Wanneer je op deze manier de contacten met anderen 

verliest, dan blijf je alleen achter met je problemen. Vaak ligt intense vermoeidheid op de loer, je 

raakt uitgeput en ziek, je voelt je in de steek gelaten en niet voldoende gezien door (hulp)instanties. 

De kans is groot dat je het niet meer ziet zitten, nog verder geïsoleerd raakt en sterk eenzaam 

wordt. Dit geldt vooral voor die mensen die al veel jaren achtereen in armoede moeten leven.

Er zijn gezamenlijke cijfers van CBS, RIVM en GGD's, gebaseerd op omvangrijk onderzoek in de 

provincie Limburg, die het verband tussen armoede, ziekte, een (te) klein sociaal netwerk en sterke 

eenzaamheid overtuigend aantonen (Jansen, Hajema Schefman. Feron. & Bosma 2015). Van de 

zieke mensen met de laagste inkomens blijkt 21% ernstig eenzaam te zijn en van de zieke mensen 

met de hoogste inkomens is dat 6%. Van de zieke mensen met de laagste inkomens heeft 12% 

zeer weinig persoonlijke contacten en van de zieke mensen met de hoogste inkomens is dat 4%, 

Dat betekent dat zieke mensen met de laagste inkomens geen mogelijkheden hebben om extra 

betaalde hulp te zoeken en ook nog eens te weinig mensen om zich heen hebben die hulp en steun 

kunnen bieden in vergelijking met zieken in betere financiële omstandigheden
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