
Onderwerp: Beantwoording schriftelijke raadsvragen ChristenUnie 
- seniorenvoorlichting

Geachte raad,

Op donderdag 10 december 2020 heeft de fractie van ChristenUnie Noardeast-Fryslan, op grond van artikel 
53 Reglement van Orde, schriftelijke vragen gesteld over de stand van zaken van seniorenvoorlichting/ 
preventief huisbezoek van 75+.

Vragen van de Christen Unie:
Vraag 1. Is inmiddels iedere oudere uit de doelgroep benaderd?

Nee, niet alle ouderen uit de doelgroep zijn bezocht. Halverwege maart 2020 zijn de coronamaatregelen 
ingevoerd, waardoor het niet mogelijk is geweest om preventief op huisbezoek te gaan bij senioren. Als 
alternatief voor de huisbezoeken zijn er proactieve belrondes ingezet door Timpaan en het Bolwerk voor 
senioren die eerder waren aangeschreven en ook mantelzorgers die in beeld zijn. In het tweede halfjaar 
hebben de senioren in voormalig Kollumerland en een groot deel in voormalig Ferwerderadiel een brief 
ontvangen dat zij zich kunnen aanmelden voor een telefoongesprek. In voormalig Dongeradeel is er via de 
belrondes aandacht besteed aan seniorenvoorlichting. 

Vraag 2. Wat zijn de ervaringen van zowel de voorlichters als van de ouderen?
De belrondes worden zowel door de voorlichters als de ouderen positief ervaren. De ouderen stellen het 
contact erg op prijs. Ouderen zijn blij met de aandacht en een luisterend oor, vooral ook alleenstaanden. 
Ouderen weten zich goed aan te passen aan de situatie met de coronamaatregelen en zijn vooral realistisch 
en nuchter. Daarnaast zijn er ook ouderen die aangeven het sociale contact te missen en zorg te hebben over 
bijvoorbeeld hun familie. Een deel van de ouderen wil ook graag teruggebeld worden, dit pakt het Bolwerk en 
Timpaan op in een volgende belronde.
 

Vraag 3. Worden kerken e.a. ook ingeschakeld bij zingevingsvragen?
Ja, kerken worden ook ingeschakeld bij zingevingsvragen. De voorlichter probeert, samen met de oudere, de 
vraag te verhelderen. Het Bolwerk geeft ouderen ook informatie waar men terecht kan met vragen op het 
gebied van zingeving. Vanuit het Mienskipswurk en het project Vrijwillig Dichtbij zijn er waardevolle contacten 
ontstaan met kerken in de regio. Hierdoor kan er goed worden doorverwezen wanneer er sprake is van 
zingevingsvragen. 

Wij gaan er vanuit hiermee de vragen van de raadsfractie Christen Unie  te hebben beantwoord.
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