
Mondelinge Vragen  

Lokale Aanpak ‘Een tegen Eenzaamheid’ 

 

Met de Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid slaan bedrijven, maatschappelijke 

organisaties en overheidsinstellingen de handen ineen om eenzaamheid onder ouderen te 

verminderen. Maar in deze tijd van de coronacrisis raakt eenzaamheid alle groepen in de 

samenleving. Om met de woorden van de Koning te spreken “het coronavirus kunnen we 

niet stoppen, het eenzaamheidsvirus wel”. Hoe doen we dat lokaal? 

Eenzaamheid raakt het sociale domein en vraagt om een lokale aanpak. Vanuit het 

ministerie van VWS wordt een lokale aanpak met lokale coalities ondersteunt. Als we 

vereenzaming een halt willen toeroepen, is een gezamenlijke aanpak nodig. Lokaal, in de 

wijk, in de straat, bij de deur en achter de voordeur, is waar we het verschil kunnen 

maken. 

We willen vanuit onze fractie daarom het college de volgende vragen voorleggen: 

1. Bent u het met de ChristenUnie eens dat eenzaamheid juist in deze coronacrisis 

ook extra aandacht behoeft? 

 

2. Gemeenten zijn grond van de WMO 2015 primair verantwoordelijk voor het 

bestrijden/vormgeven van een aanpak tegen eenzaamheid. Zij kunnen als 

regisseur een lokale coalitie tegen eenzaamheid vormen, samen met bedrijven, 

ondernemers, burgers en maatschappelijke organisaties. Vanuit het Rijk worden 

gemeenten ondersteunt. Bent u van die ondersteuning op de hoogte? 

 

3. Hoogeveen is (nog) niet aangesloten bij het actieprogramma van VWS. Wat is de 

reden dat het college niet is ingegaan op dit aanbod, terwijl het een aanbod is van 

64 uur gratis inzet van externe expertise? 

 

4. In de aanpak wordt gesproken van een nationale coalitie. Daar doen bijv. ook 

supermarkten mee. Hoe beoordeelt u de nationale coalitie aanpak met de 5 pijlers 

van 1. Bestuurlijk commitment, 2. Creëer een sterk netwerk, 3. Betrek mensen, 

eenzamen zelf, 4. Werk aan een duurzame aanpak, 5. Monitoring en evaluatie?  

 

5. Daarnaast doen wel andere gemeenten mee als de Wolden, Tynaarlo, Midden 

Drenthe bij de lokale aanpak landelijk. Bent u op de hoogte dat omringende 

gemeenten dit wel hebben opgepakt? 

 

6. Waarom is de Wolden wel ingegaan als partner in de samenwerkingsorganisatie 

Hoogeveen/de Wolden? Hoe ziet u de synergie t.a.v. de inzet van adviseurs van 

Een tegen Eenzaamheid? 

 

7. Hoe beoordeelt u de samenwerking met Hoogeveen Helpt als vindplek van 

eenzaamheid naast allerlei andere maatschappelijk organisaties / initiatieven rond 

Eenzaamheid? 
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