
 

  

     

 

Motie voor de raadsvergadering van  
 

Agendapunt  : 9 (begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024) 

 

Onderwerp : Verbonden in tijden van afstand: ‘Buurt-hub Digitaal’ via Teams en/of Zoom 

 

 

Schagen, 2 november 2020 

 

Aan de raad van de gemeente Schagen, 

 

 

De raad van de gemeente Schagen in vergadering bijeen,  

 

 

Constateert dat: 

 

- Door het Corona virus er meer eenzaamheid heerst; 

- Onderzoek uitwijst dat eenzaamheid 20% dodelijker is dan roken en dubbel zo 

dodelijk als alcohol; 

- De meeste eenzaamheid preventie gericht is op ouderen en kwetsbaren; 

- Eenzaamheid door de Corona maatregelen meer mensen, en mensen van alle 

leeftijden treft; 

- Telefoon cirkels gericht zijn op alleenstaanden en kwetsbare inwoners; 

- Er momenteel geen activiteiten zijn om elkaar te ontmoeten i.v.m. de Corona 

maatregelen; 

- Het digitaal aanbieden van ontmoeten vaak gericht is op mantelzorgers of 

gemeente breed wordt aangeboden via Skype; 

- De  ‘Buurt-hub Digitaal’, op vaste momenten in de week, de sociale cohesie in 

buurten kan bevorderen;  

- Met zoom of Teams, ‘Buurt-hub Digitaal’ in dorpen en wijken de eenzaamheid kan 

verzachten; 

- Door de Corona crisis, het thuiswerken en de angst voor besmetting, ook mensen 

zonder zorgvraag behoefte hebben aan een praatje; 

- Langdurig thuiswerken tot sociaal isolement kan leiden; 

- Eenzaamheid oplossen moeilijk is, maar eenzaamheid doorbreken wel mogelijk; 

 

 

Verzoekt: 

 

1. Het college om de gemeente een ondersteunende en verbindende rol te laten 

vervullen bij  het opzetten en bevorderen van een digitale ‘Buurt-hub’ via Teams of 

Zoom.  

  

En gaat over tot de orde van de dag, 

  

 

De fractie van Wens4u, 

 

Merieke Bredewold, 

Fractievoorzitter. 

 



 

  

 

 

Toelichting: 

Eenzaamheid was voor de Coronacrisis al een belangrijk aandachtpunt. Nu het dagelijkse 

leven nagenoeg is stilgevallen, zijn er nog meer mensen die behoefte hebben aan een 

praatje te maken. 

 

Een klein gebaar kan het verschil maken. Het digitaal contact door middel van de ‘Buurt-hub 

Digitaal’ kan de dag doorbreken en iemand weer op weg helpen. Veel mensen blijven  

vanwege de Corona maatregelen thuis. Doordat het digitaal contact op buurtniveau wordt 

opgezet is er een ‘gemeenschappelijke deler’ waar men over kan praten en is het contact is 

als de maatregelen versoepelen makkelijk voort te zetten. Iedereen kan meedoen, ook als 

men minder vitaal en actief is. Wijkteams en/of ICT kunnen de helpende hand bieden waar 

nodig. Gemeenten zijn op grond van de WMO 2015 primair verantwoordelijk voor het 

vormgeven van een aanpak tegen eenzaamheid. Vanuit het ministerie van VWS wordt de 

lokale aanpak ondersteunt. Het doel is uiteindelijk dat iedereen meedoet, ook in tijden van 

afstand. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


