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Tijdens de Begrotingsraad op 8 november zo16 is de motie "Weg met eenzaamheid"
aangenomen. In de motie wordt uw college verzocht om:

In overleg te treden met maatschappelijke partners zoals ouderenbonden,
welzijnsorganisaties en organisaties die zich specifiek richten op de aanpak van
eenzaamheid.
De Raad voor de zomer van2ot7 een concreet actieprogramma aan te bieden om
eenzaamheid in Oegstgeest samen met de maatschappelijke partners aan te pakken.
Het opstellen van het actieprogramma te financieren uit de reserue 3D.
Er gebeurt in Oegstgeest al veel op het gebied van bestrijding van eenzaamheid. Er is een divers
aanbod aan activiteiten en we zien dat er in de samenleving tal van initiatieven ontstaan. Ook de
activiteiten van de diverse (sport)verenigingen in Oegstgeest dragen bij aan het voorkomen van
eenzaamheid. Wij zijn hier blij mee en stimuleren dat van harte. Op basis van de cijfers
constateren wij dat het percentage eenzame inwoners uit Oegstgeest lager ligt dan gemiddeld in
de regio. Tegelijkertijd delen we de zorg dat eenzaamheid een maatschappelijk probleem is en
dat het onder-werp alle aandacht nodig heeft. Wij hebben naar aanleiding van uw motie
toegezegd dat de Raad in het eerste kwartaal van 2017 wordt geïnformeerd over de huidige
aanpak.
Op z6 mei is het nieuwe sociaal domeinplan 2ot7-2o2o: "Met elkaar, voor elkaar" vastgesteld.
Bij de totstandkoming van het sociaal domeinplan zijn diverse maatschappelijke partners
binnen het sociaal domein betrokken geweest. Eén van de doelen beschreven in het sociaal
domeinplan is "Minder eenzaamheid". Het sociaal domeinplan dient als toetsingskader en
sturingsinstrument voor subsidieaanwagen van en gesprekken met maatschappelijke partners
in zotT en verder. Om eenzame inwoners uit Oegstgeest te ondersteunen bieden onze
maatschappelijke partners een breed en laagdrempelig aanbod van activiteiten voor met name
risicogroepen (bijvoorbeeld senioren, inwoners zonder werk of dagbesteding, inwoners met een
beperking). De Zonnebloem en Stichting Radius organiseren wekelijks terugkerende activiteiten
zoals spelletjesmiddagen, themabijeenkomsten en uitstapjes. In het Dorpscentrum zijn er
wekelijks inloop- en ontmoetingsochtenden en worden er maandelijks bewegingslessen voor
ouderen georganiseerd. In de bijlage treft u een uitgebreide lijst aan met activiteiten die lokaal
plaatsvinden.

Binnen de gemeente werken een aantal medewerkers in het Sociaal Team Oegstgeest (STO).
Bij het Sociaal Team Oegstgeest (STO) kunnen inwoners terecht met wagen over zorg en
welzijn. Het STO is in hun gesprekken met inwoners alert op signalen van (ongewenste)
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eenzaamheid. Gemeente tæiden ex¡lerimenteert met Welzijn op Recept, een aanpak waarbij
mensen met psychosociale problemen met een "welzijnsarrangement" worden ondersteund.
Deze verbinding tussen zorg en welzijn lijkt op de aanpak van het STO.
Het aanbod van ondersteuning en activiteiten, zowel door gemeente als door de organisaties en
(sport)verenigingen, is zeer divers. Wij zijn ons er van bewust dat de stap naar dit aanbod groot
kan zijn. Daarom gaan wij in het tweede kwartaal van 2ot7 en verder het thema eenzaamheid op
de agenda zetten bij het netwerk zorg en welzijn. Daarnaast gaan wij er in de komende
gesprekken met onze subsidiepartners meer aandacht voor vragen. In het najaar vaî2or7
organiseert de gemeente een themalunch waarbij betrokken partijen worden uitgenodigd om
over het thema eenzaamheid in gesprekte gaan en de aanpak af te stemmen. Het overzicht van
het aanbod gaan wij verspreiden onder de diverse partijen waar wij regelmatig contact mee
hebben, zoals kerken en huisartsen.

In uw motie wordt gewaagd om een actieprogramma voor de bestrijding van eenzaamheid.
Gezien het grote bestaande aanbod van ondersteuning en de activiteiten die wij ondernemen om
via het STO en alle partners in het dorp de bekendheid en toegankelijkheid van dit aanbod te
vergroten, achten wij een aanvullend actieprogramma op dit moment niet nodig. Wij
vertrouwen erop u hiermee een beeld te hebben gegeven van onze rol als gemeente en het
aanbod van activiteiten bij de bestrijding van eenzaamheid in Oegstgeest. Naar aanleiding van
bovenstaande informatie beschouwen wij hiermee de motie "Weg met eenzaamheid" als
afgedaan.
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