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Geachte raads- en commissieleden,
Waarover gaat deze brief?
Deze brief gaat over de schriftelijke vragen die gesteld zijn door de fractie CDA, met betrekking tot
eenzaamheid onder jongeren en ouderen.
Ons besluit
In onze vergadering hebben wij besloten de schriftelijke vragen middels deze raadsbrief te beantwoorden.
Toelichting
Hieronder vindt u de beantwoording van de vragen.
Vraag 1:
Is bekend hoeveel procent van de inwoners van Dinkelland eenzaamheid ervaren?
Zo ja, wat zijn deze cijfers? Zo nee, waarom niet?
Antwoord 1:
In Dinkelland ervaart 7% van de jongeren (12-14 jaar) lage sociale steun bij vrienden. In Twente ligt dit ook
op 7%.
In Dinkelland ervaart 27% van de volwassenen (19 t/m 64 jaar) een vorm van eenzaamheid. In Twente ligt
dit op 39%.
In Dinkelland ervaart 38% van de ouderen (65 jaar en ouder) een vorm van eenzaamheid. In Twente ligt dit
op 44%.
Vraag 2:
Waar kunnen inwoners, zowel ouderen als jongeren, terecht wanneer zij zich eenzaam voelen?
Antwoord 2:
Wanneer inwoners zich eenzaam voelen kunnen ze bij verschillende organisaties terecht, namelijk:
1. Stichting Welzijn Tubbergen Dinkelland (SWTD)
2. Wijkracht
Vanaf 1 januari 2021 kunnen inwoners terecht bij Schakel. Dit is de toegang voor alle vragen op het gebied
van Welzijn. Inkomen. Jeugd. Zorg. Schakel is een samenwerking tussen de gemeente Dinkelland, SWTD
en Wijkracht.
Vraag 3:
Hoe wordt ingezet op vroegtijdige signalering van eenzaamheid?
Antwoord 3:
Binnen Schakel wordt met ingang van 1 januari 2021 nog nauwer samengewerkt met SWTD en Wijkracht.

Daarnaast kent de gemeente Dinkelland nauwe samenwerking met ketenpartners, zoals het onderwijs,
huisartsen, de woningstichting en politie. Deze ketenpartners hebben een belangrijke signalerende rol.
Krijgen zij signalen of willen ze iets delen, dan kunnen zij een ‘casus’ (anoniem) inbrengen in de
zogenoemde verdeeltafel. Hier wordt gekeken welke professional(s) de inwoner het beste kunnen
ondersteunen.
Vraag 4:
Wat doet de gemeente om eenzaamheid te voorkomen en te bestrijden? Wordt daarbij onderscheid gemaakt
in doelgroepen (ouderen, jongeren en bijvoorbeeld mantelzorgers)?
Antwoord 4:
Het sociaal werk binnen SWTD en Wijkracht richt zich op alle inwoners van de gemeente Dinkelland in de
vorm van cliëntondersteuning. Hierbij ondersteunen ze de inwoner bij het verduidelijken van de hulpvraag,
maar geven ze ook informatie en advies.
Daarnaast heeft elke sociaal werker een specialisme. We kennen de volgende specialismen sociaal werk in
Dinkelland:
1. Jeugd
2. Senioren
3. Armoede
4. Mantelzorg
5. Vrijwillige inzet
6. Sociaal maatschappelijk
7. School maatschappelijk
De sociaal werkers bieden kortdurende ondersteuning aan een individuele inwoner, maar zet ook nieuwe
activiteiten op of verwijst naar bestaande.
Vraag 5:
Met welke en op welke wijze werkt u samen met (vrijwilligers)organisaties?
Antwoord 5:
De ketenpartners, zoals ook onder 3 benoemd, hebben een belangrijke signalerende rol. Binnen Schakel
wordt samen met SWTD, Wijkracht, hun vrijwilligers en overige vrijwilligersorganisaties gezocht naar
passend aanbod voor een inwoner of groep inwoners. Gedacht kan worden aan dorpshuiskamers.
Vraag 6:
Deelt het college de oproep van de CDA-fractie om meer aandacht te hebben voor eenzaamheid onder
ouderen, jongeren en specifieke doelgroepen zoals mantelzorgers? Zo ja, hoe gaat het college dit uitvoeren?
Antwoord 6:
Ja, het college deelt deze oproep.
Mede door de start van Schakel hopen wij het netwerk rondom onze inwoners nog beter vorm te geven,
zodat signalen eerder gedeeld worden en inwoners de weg naar zorg, hulp of ondersteuning beter kennen.
Hiermee hopen we vroegtijdig en laagdrempelig ondersteuning te kunnen bieden.
Waarom deze raadsbrief?
Op basis van artikel 35 van het Reglement van Orde kan een raadslid schriftelijke vragen stellen aan het
college. Schriftelijke vragen worden door het college beantwoord middels een raadsbrief.
Wij stellen u voor deze raadsbrief voor kennisgeving aan te nemen.
Heeft u nog vragen?
Neem dan contact op met de raadsgriffier. Deze zal uw vragen aan ons college kenbaar maken.
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