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Geachte raadsleden, 
 
INLEIDING 
De CDA fractie heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college. Deze vragen zijn naar aanleiding van 
een artikel in het Algemeen Dagblad over mensen die niemand hebben om op terug te vallen als ze 
langdurig ziek zijn, voornamelijk 75-plussers. 
 
Hieronder vindt u de antwoorden op de gestelde vragen. 
 

1. Erkend het college zoals die geschetst is, te weten: alleenstaande ouderen die niemand 
hebben om op terug te vallen bij langdurige ziekte? 

Hoewel het college niet weet naar welk onderzoek u refereert erkent het college zeker dat er 
mensen zijn met een bijzonder klein sociaal netwerk. Dit betreft vaak alleenstaande ouderen, 
maar komt ook voor in andere leeftijdscategorieën. Denk hierbij aan mensen met psychiatrische 
problematiek. In het geval van ziekte of herstel, het moment dat mensen  vaak terug vallen op hun 
gezin, familie en buren, hebben deze mensen het heel zwaar. Wanneer het dan ook nog zo is dat 
zij geen hulp vragen of niet duidelijk kunnen maken dat zij echt hulp van buiten nodig hebben, kan 
escalatie dreigen. Mensen genezen niet goed,  dreigen zichzelf te verwaarlozen of erger. Het is 
een zorgelijke groep.  
De grootste reden voor zorg ligt in het feit dat je niet aan mensen kan zien dat er niemand is die 
hen opvangt of helpt verzorgen. Je zult het expliciet moeten vragen en als hulpverlener een goede 
antenne moeten hebben voor deze groep. Het is vaak goed verborgen problematiek en daarmee 
moeilijk bereikbaar voor hulpverleners.  
 
2. Zo ja; is het college bereid hier iets aan te doen? Aan welke maatregelen denkt het college 

dan? Het CDA stelt graag voor hier een college/raadsbrede discussie aan te wijden; 
Ons antwoord is dat wij vanzelfsprekend bereid zijn hier iets aan te doen. In feite is de hele 
transitie van zorgtaken een stap in deze richting. Juist gemeenten staan dichter bij de individuele 
mens, dan een hogere bestuurslaag. Dat wil overigens niet zeggen dat de gemeente weet wat er 
achter elke voordeur van onze inwoners afspeelt.  
Door de zorg voor mensen die dit echt nodig hebben dichterbij te organiseren moet het meer 
mogelijk worden in te grijpen in situaties die u hier schetst. Door tijdens de gesprekken goed uit te 



vragen hoe de situatie thuis is, welke hulp er rondom hen bestaat en welke hulp niet, krijgen 
hulpverleners beter in beeld hoe het gesteld is met een  cliënt of patiënt. Deze gesprekken kunnen 
gevoerd worden door iemand uit het wijkteam, of van vraagwijzer.  
De wijze waarop Albrandswaard nu haar zorg rondom inwoners organiseert, onderlinge 
afstemming en overleg over zorgelijke situaties mogelijk maakt en samen met cliënten kijkt naar 
hun sociale netwerk moet ervoor zorgen dat we de groep die u bedoelt beter in het oog hebben. 
De zorg kan hier dan beter op worden afgestemd.  
 
3. Ziet het college tevens mogelijkheden om sociale partners erbij te betrekken om tot een 

oplossing te komen? 
Dit doen we als gemeente niet alleen. We zijn er niet wanneer we alleen een wijkteam en loket 
vraagwijzer positioneren in de gemeente. De professionals leren in korte tijd dat het samenwerken 
met andere professionals, vrijwilligers en maatschappelijke organisaties een enorme meerwaarde 
heeft bij het organiseren van de beste ondersteuning. Huisartsen spelen hierin bijvoorbeeld ook  
een belangrijke rol.  
De samenwerking gaat twee kanten op. Aan de ene kant hebben we het vrijwillige kader. Daarin 
hoort bijvoorbeeld de samenwerking met Welzijn, buurten en vrijwilligers. Vrijwilligers kunnen en 
willen vaak een rol spelen bij de begeleiding van mensen. Op deze manier kunnen we proberen 
het sociale netwerk van mensen te vergroten. De ouderenadviseurs doen hierin goed werk, maar 
ook de vrijwilligers van Homestart, buurtpreventie, (sport)verenigingen en SWA.  
De andere kant is de samenwerking met de zorgorganisaties wanneer juist opgeschaald moet 
worden. Hiermee bedoelen wij dat de signalen van professionals uit het wijkteam er soms toe 
leiden dat langer zelfstandig wonen niet in het belang is van de cliënt. Bij terugkerende 
verwaarlozing, of achteruitgang van ziektebeeld moet je niet doormodderen, maar ingrijpen.  
 
4. Is het college bereid extra middelen ter beschikking te stellen om deze groep tegemoet te 

komen om het sociale netwerk te vergroten? Is het college bereid zo ver te gaan eventueel 
een beroep te doen om de sociale reserves aan te spreken? 

Op dit moment ziet het college geen noodzaak extra middelen te vragen om nog meer in te zetten 
op het begeleiden van deze groep mensen. Dit heeft vooral te maken met het feit dat er wel een 
concreet probleem moet zijn alvorens je hier extra op in gaat zetten en dit ervaren wij nu niet. 
Wanneer blijkt dat onze inzet in de opzet van de zorgstructuur en alle acties die nu ondernomen 
worden door bijvoorbeeld SWA en vrijwilligers op het gebied van zorg en welzijn, onvoldoende is 
zullen we dit analyseren en wel degelijk ingrijpen. Wanneer daar extra middelen voor nodig zijn 
zullen wij de gemeenteraad vragen deze middelen ter beschikking te stellen.  

 

 

 

 

 



 
  
 
 
 
  
 
Overigens wil het college in de laatste week van september meedoen aan de week van de 
eenzaamheid. Ook in deze week vragen we extra aandacht voor mensen met een klein sociaal 
netwerk. We willen dit doen door allerlei activiteiten en projecten te ondersteunen met als doel dit 
thema breder bespreekbaar te maken in de gemeente. Wij nodigen u graag ook uit hier een rol in te 
nemen.  

 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Jan Pieter J. Lokker (wnd) 
 


