Adviesraad Samenleving Drechterland
Aan het college van burgemeester en wethouders van Drechterland, t.a.v. beleidsmedewerkers
Trudy Dijkman en Joshua IJzer
Venhuizen, 25 april 2021
Betreft: advies plan van aanpak eenzaamheid Drechterland

Geacht college,
Op 9 maart jl. vroegen uw beleidsmedewerkers Trudy Dijkman en Joshua IJzer onze
adviesraad om de nota ‘plan van aanpak eenzaamheid Drechterland’ in onze vergadering van
15 april te mogen toelichten. Op 2 april ontvingen wij de nota zelf met de vraag van uw kant
om daar na de toelichting van genoemde personen en de discussie hierover in onze
vergadering een advies over uit te brengen. Overigens hadden we een plezierig en nuttig
overleg met genoemde medewerkers.
Wij onderschrijven deze aanpak van eenzaamheid en hopen dat deze pilot dit jaar nog
uitgevoerd wordt. En een basis vormt voor de jaren hierna. Immers, eenzaamheid neemt
alleen maar toe. Een plan als dit moet helpen om hiertegen een dam op te werpen. Graag
verneemt de adviesraad wanneer de pilot zal starten. Mogen we erop rekenen dat we te zijner
tijd ook worden gekend in de resultaten van deze pilot?
Het doet ons deugd dat u in uw inleiding vermeldt dit jaar ook nog een uitvoeringsplan op te
stellen voor jongeren die ook met eenzaamheid kampen. De adviesraad denkt graag mee over
de inhoud van dat plan en gaat ervan uit ook hierover advies te mogen geven.
We hebben wel een paar opmerkingen / suggesties over het hiervoor genoemde plan.
1. Het is goed te lezen dat de alliantie eenzaamheid Hoogkarspel goed voorwerk heeft
geleverd. Maar ook dat er al het nodige gebeurt op dit terrein.
2. Het komt de nota ten goede lijkt ons als schematisch (misschien in een bijlage) wordt
aangegeven wat de functie inhoudt dan wel wat de functionaris doet. Dan hebben we
het over: meldpunt, steunpunt, wijkverpleegkundige, netwerk, welzijnsteam,
coördinator, servicepunt, Wonen Plus, Zonnebloem, ouderenadviseur.
3. Op grond van bovenstaande wordt wel duidelijk dat de coördinator die afkomstig is van
MEE & de Wering een spin in het web is.
4. Het meest ideale zou zijn dat er in elke kern een meldpunt zou zijn waar eenzaamheid
gemeld kan worden. Uit het gesprek begrepen wij dat hier naartoe gewerkt wordt.
5. U spreekt van netwerkpartners. Misschien kunnen wij hierin ook ondersteunend zijn.
6. De uitvoeringskosten zijn begroot op ruim € 24.000. De onderdelen ‘trainen’ en
‘activiteiten’ komen ons wel erg mager voor, zeker afgezet tegen de andere onderdelen.

Met vriendelijke groet,
Namens de adviesraad,
Piet Boon,
secretaris

