
 

Motie 2022 - 22 

Motie Buurtcirkel in elke wijk 

Inhoud van de motie 
De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter bespreking van het voorstel van burgemeester en 

wethouders, tot het vaststellen van de Programmabegroting 2023; 

overwegende dat: 

1. uit onderzoek (CBS, 2021) blijkt dat sociale eenzaamheid in de groep van 65 jaar en ouder nog 

steeds stijgende is.  

2. ons met regelmaat signalen bereiken dat ook in Ridderkerk eenzaamheid onder ouderen een 

groot probleem is; 

3. een divers sociaal netwerk ouderen kan helpen om eenzaamheid te voorkomen;  

4. vanuit de landelijke overheid een vervolgplan is gestart van het eerste programma Eén tegen 

eenzaamheid; 

5. met het programma Eén tegen eenzaamheid 2022-2025 jaarlijks € 10 miljoen extra 

beschikbaar is om initiatieven om eenzaamheid te verminderen een extra impuls te geven; 

6. het organiseren van een buurtcirkel een bewezen effectieve manier is om eenzaamheid te 

verminderen en zelfredzaamheid te vergroten (evaluaties zijn te vinden op de websites van 

Movisie en het programma Een tegen eenzaamheid);  

7. het college structureel wil inzetten op het bestrijden van eenzaamheid (collegeprogramma nr. 

169); 

is van mening dat: 

a. Ridderkerk gebruik kan maken van voorbeelden van bewezen effectieve middelen bij andere 

gemeenten; 

b. de bestaande buurtcirkels in Ridderkerk ook effectief zijn gebleken; 

verzoekt het college om: 

1. met maatschappelijke partners in gesprek te gaan om de mogelijkheid van een buurtcirkel in 

elke wijk te verkennen; 

2. na te gaan of daarvoor gebruik gemaakt kan worden uit de middelen van het actieprogramma 

Een voor Eenzaamheid of dat er andere financiële middelen moeten worden ingezet; 

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2022/39/vooral-jongeren-emotioneel-eenzaam-in-2021
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2022/39/vooral-jongeren-emotioneel-eenzaam-in-2021
https://www.nivel.nl/sites/default/files/bestanden/1003919.pdf
https://open.overheid.nl/repository/ronl-056852de24cfc57b55dd6528f76937b99d3704e7/1/pdf/een-tegen-eenzaamheid-2022-2025.pdf
https://www.movisie.nl/interventie/buurtcirkel
https://www.eentegeneenzaamheid.nl/initiatieven/hoe-een-buurtcirkel-van-betekenis-is/


 

3. na te gaan of maatschappelijke partners bereid zijn te starten met het uitbreiden van het aantal 

buurtcirkels; 

4. de raad een terugkoppeling te geven over deze gesprekken en met een voorstel te komen hoe 

in iedere wijk een buurtcirkel kan worden opgestart;  

en gaat over tot de orde van de dag. 

De raadsleden,  

Erna de Wolff – ter Beek, ChristenUnie 

Arianne Ripmeester, PvdA/GROENLINKS  

Petra van Nes-de Man, Burger op 1 

Cora van Vliet, Echt voor Ridderkerk 

Rick van de Waerdt, SGP 

Algemene informatie 
Betreft raadsvoorstel nr. 544624 

Behandeld in de raadsvergadering van 3 november 2022 

Samenvatting 
Onderwerp is buurtcirkels.  

Uitslag stemming 
De motie is aangenomen 

Stemverhouding 
Voor: 28 (SGP, PvdA/GROENLINKS, Burger op 1, Echt voor Ridderkerk, VVD, Leefbaar 

Ridderkerk, Partij 18PLUS, ChristenUnie, CDA) 

Tegen: 0 
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