
Onderwerp
Een hart onder de riem

Te nemen besluit:
Adressen van ouderen en eenzame inwoners van Elburg te verstrekken aan de JeugdRaad. 

Inleiding

Op 30 september 2020 is de JeugdRaad 2020/2021 geïnstalleerd. Twaalf Elburgse basisscholen hebben 
leerlingen uit groep 8 en 7 afgevaardigd naar de JeugdRaad. De JeugdRaad heeft zich vervolgens 
gebogen over de ideeën die bij de leden van de JeugdRaad leefden om Elburg nog mooier en 
leefbaarder te maken. De grootste gemene deler van die suggesties was het thema ‘Eenzaamheid’. 

Door de maatregelen die nodig zijn om het Covig-19 virus onder de duim te krijgen, denkt de 
JeugdRaad dat ook in Elburg eenzaamheid is toegenomen. Familie en kennissen mochten kwetsbare 
ouderen in verzorgingshuizen niet meer bezoeken. Ook thuis mochten mensen maar mondjesmaat 
bezoek ontvangen. Niet iedereen is in staat om contacten met bekenden en familie ‘op afstand’ te 
onderhouden. 

De JeugdRaad wil de eenzame Elburgers graag een hart onder de riem steken. Dat kan met een kaartje 
met het logo van de JeugdRaad en opbeurende teksten van de JeugdRaad. Het logo is door een van de 
leden van de JeugdRaad bedacht. Dat logo is als favoriet van alle inzendingen door de leden van de 
JeugdRaad uitgekozen. 

De leden van de JeugdRaad hebben opbeurende teksten bedacht. Met een kaart met opbeurende 
teksten en het logo van de JeugdRaad wil de JeugdRaad de eenzame Elburgers laten zien dat uit het 
oog niet uit het hart betekent. Om dat mogelijk te maken zijn de adressen van Elburgers met beperkte 
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contactmogelijkheden nodig. De gemeente beschikt over die adressen en de gemeenteraad kan 
besluiten om die adressen beschikbaar te stellen. In goed overleg met de medewerker die 
verantwoordelijk is voor de privacy, zal de privacy van de eenzamen gewaarborgd worden.

De JeugdRaad heeft democratisch gestemd over de doelgroep van de kaartenactie. Daarmee heeft de 
JeugdRaad er voor gekozen om alle Elburgers die 75 jaar en ouder zijn een opbeurend kaartje te sturen. 
Daarnaast zouden ook de bewoners van alle verzorgingshuizen en seniorenwoningen zo’n blijk van 
aandacht van de JeugdRaad moeten ontvangen.

De JeugdRaad zal verder bij de verzorgingshuizen pannenkoeken aanbieden. Om duidelijk te maken dat 
ook dat een activiteit van de JeugdRaad is, zal die activiteit omlijst worden met vlaggen waar het logo 
van de JeugdRaad op te zien zal zijn. 

Beoogd effect
Inwoners van Elburg, die door de Covid-19 maatregelen een groot risico op eenzaamheid lopen, 
duidelijk maken dat in Elburg ook buiten de kring van familie en kennissen jonge mensen in Elburg aan 
hen denken en ze, dankzij de gemeenteraad van Elburg, een hart onder de riem steken. 

Argumenten
De maatregelen die tot doel hebben om de verspreiding van Covid-19 tegen te gaan, hebben gezorgd 
voor minder contacten van onder andere ouderen met hun familie en kennissen. Met het sturen van een 
kaartje van de JeugdRaad aan deze inwoners van Elburg kan de gemeenteraad duidelijk maken dat deze 
inwoners niet vergeten zijn. 

Kanttekeningen
Er zijn ongetwijfeld nog meer eenzame inwoners van Elburg die een kaartje goed kunnen gebruiken. Het 
selecteren van deze adressen lijkt de JeugdRaad niet een eenvoudige opgave.

Financiën
De JeugdRaad verwacht dat de kosten van het verzenden van de kaartjes het budget van de JeugdRaad 
niet te boven zullen gaan. De JeugdRaad kan uit dat budget naar verwachting ook de andere activiteit 
bekostigen.

Communicatie/burgerparticipatie
De JeugdRaad is van plan om met behulp van social media de activiteiten van de JeugdRaad onder de 
aandacht te brengen. Leden van de JeugdRaad zullen – met de hulp van de afdeling communicatie - een 
persbericht opstellen en dat uitzetten. 

Vervolg
Als de raad besluit om adressen ter beschikking te stellen, zal een selectie gemaakt worden. De 
geselecteerde adressen zullen op stickers geprint worden. De adressen worden op de kaartjes 
aangebracht en vervolgens verstuurd. 

Bijlage(n)
- Geen

Elburg, 31 mei 2021

Josefien Camminga
Jeugdburgemeester Elburg


