
 

 

MOTIE VAN DE RAADSLEDEN ROBERT KOOIJMAN (CHRISTENUNIE), ARIANNE RIPMEESTER 
(PVDA), LEEN KRUITHOF(CDA) INZAKE EENZAAMHEID 
 
Voorgesteld: 5 november 2015 
 
Nr. 2015 – 57  
 
 
De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter bespreking van het voorstel van burgemeester en 
wethouders, agendapunt 4b, tot het vaststellen van de Programmabegroting 2016-2019; 
 
overwegende dat: 

1. eenzaamheid een steeds groter maatschappelijk probleem wordt; 

2. uit het meest recente onderzoek (Integrale monitor GGD 2012) blijkt dat zo’n 39% van de 
Ridderkerkers vanaf 19 jaar wel eens eenzaam is; 

3. vanwege de Ridderkerkse bevolkingssamenstelling en het langer zelfstandig wonen door ouderen 
de groep eenzame Ridderkerkers wellicht nog meer zal stijgen; 

4. de gemeente op dit vlak een beperkte, maar wel een stimulerende rol heeft om samen met 
partners (zowel professionals als vrijwilligers) de eenzaamheid onder onze inwoners te 
verminderen; 

5. door diverse (welzijns)organisaties als Karaat en andere Ridderkerkse instellingen reeds aandacht 
is voor eenzaamheid, maar onvoldoende duidelijk is of de gekozen vorm passend en voldoende 
is; 

6. de Stichting Coalitie Erbij gemeenten en lokale organisaties ondersteunt in het lokaal 
samenwerken; 

 
verzoekt het college om: 

a. de raad te informeren over de activiteiten die vanuit de gemeente en partners op dit moment 
worden uitgevoerd om eenzaamheid tegen te gaan / te verminderen; 

b. naar aanleiding van dit overzicht met de maatschappelijke partners in gesprek te gaan om samen 
een beter beeld te krijgen van de aard van de problematiek in Ridderkerk; 

c. samen met deze partners te bespreken welke mogelijkheden verder zouden kunnen bijdragen aan 
het verminderen van deze problematiek en hierover de raad in het tweede kwartaal van 2016 te 
informeren; 

 
 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
De raadsleden, 
 
 
 
Robert Kooijman, ChristenUnie  Arianne Ripmeester  Leen Kruithof   
 
 
 
 

Aangenomen Verworpen
 

Stemverhouding:  
Voor 20: CU, CDA, D66/GL, SGP, PvdA, LR 
Tegen 8: P18P, VVD, EvR 
 
Afgedaan in de commissie Samen leven d.d. 12 januari 2017 

 



 

 

 


