
 

 

 

MOTIE 

art. 36 RvO  

 

Voorstelnummer 20-150 / agendapunt 6.m.2 

 

Onderwerp: minder eenzame ouderen 

 

De raad van de gemeente Middelburg in vergadering bijeen op 11 november 2020 

 

De Raad, 

gehoord de beraadslaging, 

overwegende dat: 

 

- Veel Nederlanders zich eenzaam voelen en de invloed van eenzaamheid groot is en kan leiden tot 

gezondheidsrisico’s; 

- Eenzaamheid van alle leeftijden is, maar vooral bij ouderen veel voor komt; 

- Het college in de begroting de doelstelling heeft opgenomen om het aantal eenzame ouderen niet 

verder te laten stijgen (blz 57, volksgezondheid en milieu); 

- Dat bij de beleidsindicatoren op blz 64 geen recente cijfers staan; 

- Het college aangeeft dat ze de gezondheidsmeter van de GGD monitort en naar de GGD verwijst voor 

de acties die gericht zijn op het verminderen van eenzaamheid; 

- De GGD monitor maar 1 keer per vier jaar opgesteld wordt; 

- Dat in de laatste monitor staat dat en in Zeeland 53% van de 65 plussers matig, ernstig of zeer 

eenzaam is; 

- In Middelburg 46% van de 65 plussers aangeeft dat ze matig, ernstig of zeer eenzaam is; 

- Dit gelukkig minder is dan het Zeeuws gemiddelde maar nog steeds een fors aantal is; 

- Het college bij de technische vragen bij de begroting verwijst naar www.eentegeneenzaamheid.nl; 

- De enige activiteit op Walcheren die op de deze site staat platform eenzaamheid Walcheren is; 

- De kerngroep van dit platform gevormd wordt vanuit Manteling en Emergis; 

- Hier ook een taak ligt voor onze inwoners; 

 

van mening dat: 

- Onduidelijk is welke acties tot het gewenste resultaat gaan leiden; 

- We er daardoor niet zeker van zijn dat we voldoende ons best doen om eenzaamheid tegen te gaan; 

- Er juist in deze tijd veel eenzame ouderen in Middelburg zijn; 

- De raad inzage wenst in de acties die ondernomen worden om het aantal eenzame ouderen niet verder 

te laten stijgen; 

- Eenzaamheid onder volksgezondheid is opgenomen in de begroting, maar dat het ook past onder het 

sociaal domein;  

- We ook onze inwoners willen oproepen tot het omzien naar eenzame mede-inwoners; 

 

Verzoekt het college om: 

1. tot een integrale en structurele aanpak te komen om eenzaamheid tegen te gaan; 

2. dit samen te doen met onder andere Platform eenzaamheid Walcheren; 

3. dit plan voor de zomer 2021 aan de raad voor te leggen; 
 

https://www.ggdzeeland.nl/app/uploads/2019/02/11646_0_nl_factsheet_gezondheidsmonitor_zeeland.pdf
http://www.eentegeneenzaamheid.nl/


Namens de fracties van,  

 

ChristenUnie,   CDA,   GroenLinks,   SP, 

 

 

Willemien Treurniet  Wim Kant  Leny van den Heuvel  Huib Ghijsen 

 

 

 

SGP,    LPM,   Fractie Onderdijk 

 

 

Corné de Voogd   Wim Steketee  Hilde Onderdijk 

 

 

 

 


