Schriftelijke vragen Seniorenpartij Drechterland

Hoogkarspel, 21 februari,

Geacht college, de Seniorenpartij Drechterland luidt de noodklok. Wij hebben afgelopen
periode middels het vragenkwartiertje en moties veel aandacht gevraagd a.d.h.v. de zorgelijke
signalen rondom de mentale gezondheid van diverse kwetsbare groepen.
Sinds de corona-maatregelen nemen deze gevolgen extreme vormen aan, met name voor
jongeren en senioren. Een kleine greep vanuit zeer veel zorgelijke onderzoeken en
publicaties:
- het percentage jongeren dat vorig jaar matig tot zeer eenzaam is 40%, het percentage van eenzame
senioren vorig jaar 46% was. Dit was nog voor de coronamaatregelen,
- De hulplijn 113 ook aan de bel trekt wegens enorme toename psychische klachten en eenzaamheid;
-Een sterke stijging eetstoornissen bij jongeren en jongvolwassenen;
-Jongeren dreigen massaal uit te vallen door psychische problemen. Meer dan tachtig procent zit tegen een
burn-out aan, aldus recent onderzoek;
- Meer dan de helft van de 75+’ers voelt zich eenzaam.
Een plan van aanpak vanuit gemeente Drechterland tegen eenzaamheid, gepland in 2020, bleef uit.
Uitvoering van de aanpak ‘psychische problemen’ staat pas gepland voor 2022. Wanneer en op welke
wijze de gemeente de extra gelden vanuit het kabinet ‘tegen eenzaamheid bij jongeren’ wil inzetten, is tot
op heden onduidelijk gebleven.
De Seniorenpartij Drechterland vraagt aan het college:
- Wanneer is het uitvoeringsplan tegen eenzaamheid gereed?
- Kunt u ook in dit plan een aanpak meenemen om de eenzaamheid onder jongeren tegen te gaan?
- Op welke manier – en wanneer- gaat de gemeente Drechterland de extra gelden vanuit het kabinet
benutten om de eenzaamheid onder jongeren en jongvolwassenen tegen te gaan?
- Welke overige (extra) aanpakken biedt Drechterland bij de toename van angsten, depressies en burnoutgerelateerde klachten?
- Welke overige (extra) aanpakken biedt Drechterland om mantelzorgers en kwetsbare gezinnen te
ontlasten?
- Welke vormen van (extra) preventie zet Drechterland in, om zodoende in een eerder stadium hulp te
kunnen bieden?
- Op welke manieren bereikt u deze kwetsbare doelgroepen? Waar is verbetering mogelijk?

De Seniorenpartij Drechterland pleit ervoor dat de aanpak van deze problematiek absolute prioriteit krijgt.
Namens de fractie,
Mevr. M. Tros.

