
Laaggeletterdheid: Wij onderschrijven het idee om blijvend aandacht te besteden aan dit onderwerp. 
Het verzoek om de taalpuntcoordinator dit jaar nog 27 uren extra te kunnen laten werken is door het 
college inmiddels gehonoreerd. 
Hiervoor worden incidentele middelen ingezet. 
 
Armoedebeleid zal in januari op de agenda staan. 
Wil wel alvast prijsgeven dat het armoedebeleid 3 speerpunten kent. 
 

1) We bieden maatwerk. We kijken van geval tot geval welke ondersteuning de meest duurzame 
oplossing biedt. 

2) We verbinden organisaties. We werken samen met vrijwilligers en maatschappelijke organisaties 
in preventie en signalering en bieden integrale ondersteuning. 

3) Extra aandacht voor jeugd. Kinderen uit arme gezinnen moeten net als andere kinderen kunnen 
meedoen aan sport, cultuur, schoolreisjes en andere activiteiten. 

  
 
Vraag VVD naar indicatoren om eenzaamheid bij ouderen te bepalen 
 
Indicatoren hiervoor zijn  de resultaten uit de ouderenmonitor die de GGD eens per vier jaar afneemt.  
Eén van de onderwerpen die de GGD meeneemt in het vierjaarlijks onderzoek onder ouderen is namelijk 
eenzaamheid. Om te bepalen in hoeverre zelfstandig wonende ouderen gevoelens van eenzaamheid 
ervaren, maakt de GGD gebruik van de eenzaamheidsschaal van De Jong-Gierveld. Uit de GGDmonitor 
2011 (de laatste) onder ouderen (65plus) komt hierbij het volgende naar voren. Het grootste deel van de 
ouderen in de gemeente Dalfsen voelt zich niet eenzaam (61%), één derde (33%) matig eenzaam en 6% 
ernstig of zeer ernstig eenzaam. T.a.v. eenzaamheid is er in de gemeente Dalfsen geen verschil tussen 
mannen en vrouwen en niet tussen de leeftijdsgroepen 65-75 jarigen en 75plussers. Ten opzichte van de 
resultaten in de regio voelen minder ouderen in de gemeente Dalfsen zich eenzaam dan de regio. Zie 
onderstaande tabel. 
 

 Dalfsen Dalfsen Dalfsen Dalfsen Dalfsen totaal Regio 

 man in % vrouw in % 65 – 74 in % 75+ in % Totaal in % Totaal in % 

niet eenzaam 63 59 62 59 61 58 

matig eenzaam 32 33 33 32 33 36 

ernstig eenzaam  5   6   4   7   5   5 

zeer ernstig eenzaam  1   2   1   2   1   2 

       

 
N.B. 
Enkele scores zijn opgeteld niet exact 100%. Dit heeft te maken met afrondingsverschillen. 


