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Geacht college,
Algemeen
In de vergadering van de Welzijnsraad van 18 november 2020 is stil gestaan bij Beleidskader
Preventie met de behandelende ambtenaren en portefeuillehouder. De Welzijnsraad is unaniem
van mening dat er at veel gebeurt op het gebied van preventie en dat de gemeente Berkelland
een goede keus maakt, om te investeren in de vele projecten die beschikbaar zijn binnen de
gemeente. Vanuit haar ervaringsdeskundigheid ervaart de Welzijnsraad dat de samenwerking
tussen diverse organisaties, om verergering van situaties te voorkomen, beter is dan voorheen.
Advies
Naast de bovengenoemde punten wit de Welzijnsraad de onderstaande punten meegeven in
ons advies:
•

Eenzaamheid: In het hele beleidskader wordt te weinig aandacht gegeven aan
eenzaamheid in de breedste zin van het woord. Er wordt in de aanvullende stukken wet
gesproken over de mogelijkheid om samen te eten. In het beleidskader zou hier nog
meer verdieping in aangegeven kunnen warden. Hierbij moet dan wet stil gestaan
warden bij eenzaamheid onder de ouderen, jeugd en jongeren. De jeugd en jongeren
ervaren zeker door de coronamaatregelen meer eenzaamheid dat zich onder andere uit
in depressies.

•

Aciendapunt reoulier overleg met onderwils: De raad adviseert om de eenzaamheid een
agendapunt te laten zijn tijdens regulier overleg met het onderwijs lokaal en regionaal.

•

Signalerende functie overheid: De Welzijnsraad is van mening dat de gemeente vooral
een signalerende functie heeft en dat de signalen warden overgedragen naar
organisaties en instanties die zich dan kunnen richten op een handelingsgerichte
aanpak. De Welzijnsraad ziet hierin een belangrijke taak voor de Voor Mekaar Teams.
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•

Aandacht voor de inwoners die het hardst zorq en aandacht nodiq hebben:
Laagdrempeiige signalering is van groot beiang. De communicatie naar de gemeente
toe is goed. Wel moet er aandacht zijn voor het bereiken van de inwoners die zorg en
aandacht hard nodig hebben en niet makkelijk uit zichzelf hierbij om hulp vragen.

Vragen
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u ons bereiken, via onze ambtelijke ondersteuning
mevrouw Schulenberg-van der Werf (tel. 0545-250533 of 06-18201161).
Wij verzoeken u dit advies op zijn merites te beoordelen en ons reactie door te geven.
Bij voorbaat dank voor uw medewerking!

Met vriendelijke groet,
Welzijnsraad gemeente Berkelland,
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