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De volgende raadsleden stellen/het volgende raadslid stelt de volgende verandering voor:

De zin ‘We kijken gezamenlijk….signaleren en ondersteunen in de bijlage – Plan van aanpak 
motie de volgende te wijzigen naar:

 Om kwetsbare doelgroepen te ondersteunen die eenzaamheid, sociaal isolement en het 
wegvallen van structuur in huishoudens ervaren betrekken we dit in het 
afstemmingsoverleg. Verder zetten we in op het actief signaleren, doorverwijzen en 
gaan we initiatieven actief ondersteunen die eenzaamheid tegen gaan. Voor mentaal 
kwetsbare inwoners spannen we ons met maatschappelijke partners, waaronder 
huisartsen, onderwijsinstellingen, zorgverzekeraars en de sociale wijkteams in om 
passende en aanvullende ondersteuning te geven. 

Toelichting:

De tweede coronagolf heeft een nog grotere sociale en mentale impact op inwoners dan de 
eerste golf. Eenzaamheid, sociaal isolement en het wegvallen van structuur heeft ernstige 
gevolgen voor mensen die beperkt zijn door de huidige gedeeltelijke lockdown. Het aantal 
meldingen bij de GGZ is blijvend aan het oplopen. Uit onderzoek van I&O research1 blijkt dat 
gemiddeld 37 procent van de ondervraagden last heeft van eenzaamheid. Dit percentage is 
onder jongeren tussen de 18 en 24 jaar nog veel hoger, namelijk 69 %. Voor extra inzet voor 
deze doelgroepen is dan ook motie 20M181 ‘samen de coronacrisis door’ aangenomen. 

De indiener(s) zijn van mening dat er echt extra aandacht nodig is voor deze kwetsbare 
doelgroep. De tijd voor kijken of er gezamenlijke inspanningen nodig zijn is voorbij nu we al 
langere tijd in een gedeeltelijk lockdown zitten. En we voorlopig nog in een gedeeltelijke 
lockdown blijven. Daarom stelt/len de indiener(s) een tekstwijziging voor om het college en haar 
partners echt aan te sporen om zich gezamenlijk in te spannen om passende en aanvullende 
ondersteuning te bieden. Dit nu oppakken betekent dat er na de gedeeltelijke lockdown minder 
mensen langdurig met problemen zitten als gevolg van deze gedeeltelijke lockdown. 

1 Zie: https://www.nji.nl/nl/Actueel/Nieuws-uit-het-jeugdveld/2020/Veel-jongeren-voelen-zich-eenzaam-
door-coronacrisis
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