Aan de leden van de gemeenteraad
van de gemeente Heerhugowaard
4 mei 2020

Geachte leden van de gemeenteraad,
Heden hebben wij aan uw College een bericht gestuurd met de volgende inhoud.
“Mensen die eenzaam zijn, worden in deze Corona-tijd wel erg op de proef gesteld. Ongetwijfeld
zal er ook in uw gemeente extra aandacht worden besteed aan eenzame, kwetsbare senioren.
De praktijk leert echter dat niet ALLE eenzame ouderen bij organisaties en instanties in beeld zijn.
Geen hulp, geen aandacht, geen contacten, het leed bij deze groep is te schrijnend voor woorden.
Onze stichting stuurt u daarom een noodkreet met het dringende verzoek om alles maar dan ook
alles in het werk te stellen om deze groep eenzame ouderen op te sporen en ze alle noodzakelijke
hulp te bieden.
Er is maar één doeltreffende manier om dat te verwezenlijken: via de Basisregistratie Personen.
We weten dat dit voor veel gemeenten een gevoelig onderwerp is, gezien de privacywetgeving.
Terecht. En toch, het kan! Onze stichting is actief in de gemeente Heusden en die geeft als eerste
gemeente in Nederland gehoor aan onze noodkreet. Er wordt achter de schermen hard gewerkt
om met respect voor de privacy, de data van de BRP in te zetten om de onzichtbare en onvindbare
eenzame ouderen alsnog in beeld te krijgen. Daarbij gebruiken zij ons plan van aanpak als leidraad.
Wij hopen dat u het voorbeeld van Heusden wilt volgen en met u alle gemeenten van Nederland.
Bijgaand vindt u onze noodkreet met drie bijlagen ter verheldering. Wij verzoeken u hier goede
nota van te nemen en in actie te komen om ALLE kwetsbare, eenzame ouderen in uw gemeente
op te sporen en een helpende hand te bieden in deze voor hen zo zware tijd.”
Graag brengen wij de inhoud van dit bericht onder uw aandacht, opdat ook u als leden van de
Raad zich kunt verdiepen in en uitspreken over deze prangende kwestie.
Graag vernemen wij uw reactie,
Met hoogachting,
Stichting Alles voor Mekaar, Heusden

Alexander van Weert
tel. : 073-2008888
e-mail : alexander@allesvoormekaar.nu
Bijlagen: Noodkreet en drie bijlagen samengebracht in 1 pdf-document
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