
Rotterdam, 12 oktober 2021. 21bb012661

Onderwerp:
Beantwoording van de schriftelijke vragen van het raadslid P.J.H.D. Verkoelen (50PLUS)
over 'Geef ouderen weer toekomst!'.

Portefeuillehouder: S. de Langen

Aan de Gemeenteraad.

Op 30 juli 2021 stelde P.J.H.D. Verkoelen (50PLUS) ons schriftelijke vragen over 'Geef
ouderen weer toekomst!' (21bb010379)

Inleidend wordt gesteld:
"Uit een inventarisatie van Plus online blijkt dat corona grote gaten heeft geslagen in
het Nederlandse club- en verenigingsleven1. Activiteiten moesten worden gestopt of
online voortgezet. Organisaties kregen te maken met leden verlies en op verschillende
plaatsen zijn hele koren opgeheven, vooral koren met veel oudere leden. Door het
leden verlies staan de activiteiten nog verder onder druk en komen organisaties in
geldnood.

Eenzaamheid onder ouderen was voor de coronacrisis al een groot probleem en dat is
door de maatregelen om het Covid 19 virus te bestrijden alleen maar erger geworden.
Hoe vinden de leden van koren de weg weer terug? Hoe win je bezoekers van
activiteiten terug die al ander halfjaar stil liggen? Ouderenorganisatie ANBO herkent
het beeld, zij krijgen ook signalen dat het oude verenigingsleven niet zomaar weer
wordt opgepakt. 'Soms zijn mensen bang, soms wordt er minder georganiseerd, soms
weten mensen niet eens dat er weer iets te doen is' aldus ANBO woordvoerder Ewald
van Kouwen1.

50PLUS Rotterdam krijgt ook zulke signalen en vraagt zich af hoe de situatie in
Rotterdam is."

Hieronder volgen de vragen en onze beantwoording:

Vraag 1:
Kent het college de inventarisatie van Plusonline?

Antwoord:
Het college heeft kennisgenomen van de inventarisatie van Plusonline.

1 https://www.plusonline.nl/coronavirus/verenigingsleven-lijdt-zwaar-onder-corona
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Vraag 2:
Herkent het college het beeld dat uit de inventarisatie van plusonline naar voren
komt?

Antwoord:
la, dat beeld herkennen wij. De coronapandemie heeft een grote impact gehad op het
sociale leven van jongeren en ouderen. Elkaar persoonlijk ontmoeten is problematisch
geweest. Dat geldt voor het ontmoeten in de persoonlijke sfeer, maar ook bij clubs,
verenigingen en in de Huizen van de Wijk.

Vraag 3:
Kan het college een beeld geven van hoe de situatie in het Rotterdamse club- en
verenigingsleven is?

Antwoord:
AIie activiteiten worden inmiddels weer opgestart. De Huizen van de Wijk konden de
afgelopen periode, onder strikte voorwaarden, op beperkte schaal activiteiten
organiseren voor kwetsbare Rotterdammers. Zo zijn onder andere ook de
geheugenpaleizen snel opgestart om de mantelzorgers ook te ontlasten. In eerste
instantie met kleine groepen vanwege de eerste versoepeling van de
coronamaatregelen. Nu de 1,5 meter maatregel is afgeschaft gaan alle groepsactiviteiten
weer starten.

Door corona is het thema eenzaamheid bespreekbaarder gemaakt; mensen durven aan
te geven dat sociale verbanden (al dan niet in clubverband) door corona zijn verwaterd,
niet zomaar weer zijn hersteld en dat zij daardoor zijn vereenzaamd. De animo om weer
deel te nemen aan activiteiten neemt toe, anderzijds is er een groep ouderen die nog
terughoudend is om er weer op uit te gaan. Zij hebben vooral telefonische contacten en
spreken af in een kleine kring.
Bij een deel van de sportverenigingen en andere beweegaanbieders konden sporten
afgelopen periode snel weer hervat worden, zoals de buitensporten waar afstand houden
mogelijk was. Stichting Rotterdam Sportsupport en het Sportbedrijf Rotterdam hebben
tijdens de coronapandemie de sportverenigingen en andere sportaanbieders op de
hoogte gehouden van de maatregelen en wat de consequenties zijn voor de aanbieders.
Daarnaast hebben zij hen ondersteund en geadviseerd op welke manier zij hun leden
betrokken kunnen houden. De sport- en beweegaanbieders zijn zelf creatief omgegaan
om de leden betrokken te houden, denk aan online lessen aanbieden, activiteiten buiten
aanbieden, kaartjes te sturen, bellen of langsgaan met een presentje.

Verenigingen en andere sociale bijeenkomsten hebben stevig te lijden gehad van de
pandemie. Deels kon het digitale contact een oplossing bieden, maar in veel gevallen
ook niet. Ouderen geven ook aan dat zij minder fit zijn geworden door het wegvallen van
fysieke activiteiten. Verenigingen hebben zich in het algemeen goed ingezet om
persoonlijk in contact te blijven met de leden, bijvoorbeeld door kaartjes te sturen, te
bellen of langs te gaan. Met het afnemen van de coronapandemie zijn veel verenigingen
inmiddels weer geopend. Sportverenigingen geven wel aan dat veel ouderen toch nog
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een drempel voelen om naar de vereniging te komen en dat er leden dreigen af te
haken. Waar normaal met de vaste momenten op de club de binding nog goed was, was
dit op afstand toch lastig vast te houden en zijn contacten verwaterd. Aan de andere kant
ervaren zij ook dat ouderen graag weer willen sporten en bewegen ten behoeve van een
gezonde leefstijl. Sport- en beweegaanbieders die hierop willen inspelen, krijgen
ondersteuning vanuit Sportsupport en Sportbedrijf om hun aanbod aan te passen, zodat
het beter a a nslu i t bij de ouderen of o m n i e uwa a n bod o p te starten

Vraag 4:
Zo ja, kan zij enige voorbeelden geven, zo nee is het college voornemens een
inventarisatie van dit probleem te maken?

Antwoord:
De koffieochtenden in Huizen van de Wijk en seniorencomplexen zijn weer opgestart en
lopen weer goed. Er zijn nieuwe Samen Eten projecten gestart in een aantal complexen;
ook daar is weer een toenemend animo. In de Thuisplusflats worden ook activiteiten
aangeboden (samen eten en bewegen). Bewegingscursussen in Huizen van de Wijk zijn
weer gestart. Afgelopen maanden is in een aantal complexen weer gestart met de
aanpak vitale woongemeenschap.

Er zijn goede ontwikkelingen op gebied van ouderensport; met de versoepelingen van de
corona-maatregelen zijn de bestaande activiteiten voor ouderen na de zomer weer
opgestart. Er lijkt een toename te zijn van het opstarten van nieuwe Oldstars walkings
sports onder verenigingen, die in het nieuwe verenigingsseizoen starten. Denk aan
walking tafeltennis, walking hockey, walking handball en walking footbal. De uitbreiding
van GoldenSports verloopt goed, er is hiervoor veel animo onder de 55+ers.

Ook JBC Les Francophiles is een voorbeeld van een vereniging die zich extra inzet om
leden betrokken te houden. Zij hebben binnen de maatregelen veel voor hun leden
georganiseerd, hebben een investering gedaan in de ventilatie van de hal en houden
extra contact met de leden.

Daarnaast zijn er verschillende initiatieven geweest om het sport- en beweegaanbod
onder de aandacht te brengen van de ouderen:

Op 4 juni jl. hebben we als stad deelgenomen aan de BalkonBeweegDag.
Een initiatief van het Nationaal Ouderenfonds om ouderen op een
laagdrempelige manier te laten bewegen. Sportbedrijf Rotterdam heeft sport- en
beweegaanbieders gestimuleerd deel te nemen aan deze dag.
Uiteindelijk hebben 28 verschillende sport- en beweegaanbieders, verspreid over
de stad, één of meerdere activiteiten aangeboden om ouderen kennis te laten
maken met de verschillende mogelijkheden die er zijn in de stad om te bewegen.
Daarnaast zijn op 20 september jl. de Senior Games georganiseerd.
Een samenwerking tussen Laurens, Dignus]Vriend van Laurens en het
Sportbedrijf waarbij bewoners van Laurens en senioren in de stad kennis hebben
kunnen maken met verschillende vormen van sporten en bewegen bij de
verschillende sport- en beweegaanbieders in de stad.
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In het jaar naar de Senior Games toe zijn diverse acties ondernomen om de
ouderen te stimuleren te (blijven) bewegen, bijvoorbeeld natuurwandelingen,
online lessen en de beweegposter.

Tegelijk ervaren sportverenigingen, zoals hierboven al aangegeven, dat leden nog
terughoudend zijn of afhaken. Dat geldt bijvoorbeeld voor SeniorenSportief bij RKC
N, die oen aanzienlijk doel van de deelnemers is kwijtgeraakt, omdat de binding is

weggevallen, ondanks de inzet van de vereniging om het contact te onderhouden.
Vaak zijn dit overigens ook mensen die al twijfelden om door te gaan en waarbij corona
het extra zetje heeft gegeven, omdat de binding is weggevallen. Daarnaast zijn er de
bridge- en schaakverenigingen die moesten schakelen, vanwege de beperkende
maatregelen binnen. Zij hebben wel online activiteiten kunnen doen, maar dat vinden
lang niet alle leden interessant. In het vitaliteitsonderzoek geven deze verenigingen
vaak ook aan een daling te verwachten op hun ledenaantal vanwege corona,
Zoals aangegeven onder vraag 3 zetten verenigingen zich hard in om een positieve
start te maken en te helpen leden terug naar de club te halen en nieuwe leden te
werven. Vanuit Sportsupport worden deze verenigingen daarbij geholpen.

Vraag 5:
Heeft het college al maatregelen en/of initiatieven genomen om het Rotterdamse
club- en verenigingsleven weer op gang te krijgen en zo ja, welke en zo nee, is het
college voornemens initiatieven te ontwikkelen om het Rotterdamse club- en
verenigingsleven weer te vitaliseren?

Antwoord:
Zie de eerdere beantwoording. Dit is overigens niet alleen een Rotterdams vraagstuk,
zoals ook uit het aangehaalde onderzoek blijkt. Het ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport (VWS) heeft in het kader van de herstart van de samenleving een
steunpakket voor gemeenten beschikbaar gesteld. Een onderdeel van dit pakket is de
bestrijding eenzaamheid ouderen door in te zetten op extra ontmoeting, ondersteuning,
verbinding tussen mensen en zingevingsactiviteiten. In samenspraak met onze Coalitie
Erbij Rotterdam (CER) heeft de gemeente partijen opgeroepen initiatieven in te dienen.
Circa 20 initiatieven zijn (of worden riaar verwachting) gehonoreerd. Dat betreft onder
meer: actief ouderen opzoeken, aanvullende inzet op vitale woongemeenschappen,
reismaatjes in het openbaar vervoer, vormgeven kunsthuis ouderen, extra gezamenlijke
maaltijden, extra uitjes voor ouderen die dit nodig hebben, extra bijeenkomsten
zingeving, verbinding jong en oud, extra inzet op positieve gezondheid en speciale
aandacht voor ouderen met een niet-westerse achtergrond. In de Kerstbrief 2021 van het
programma Ouder en Wijzer zal hierover verslag gedaan worden.
Omdat corona ook heeft geleid tot minder bewegen heeft de CER in samenwerking met
vele partners een zomer-wandelactie gestart. De bedoeling is om lokaal wandelclubjes te
formeren en in het kader van de duurzaamheid deze voort te laten bestaan (groepje
organiseert het verder zelf) of onder te brengen bij een vereniging. Daarnaast heeft de
CER een· bijdrage beschikbaar gesteld om een zomeractiviteit te organiseren.
Zoals hierboven aangegeven is er veel animo onder verenigingen om na de zomer
walkingsporten voor ouderen te starten: walking handbal, walking tafeltennis, walking
hockey en nieuwe walking voetbalverenigingen.
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Overigens willen wij daarbij benadrukken dat het aan clubs, verenigingen en instellingen
zelf is - met inachtneming van de corona-regels - hun activiteiten weer vorm en inhoud
te geven. Zowel Sportsupport als het Sportbedrijf ondersteunen de sport- en
beweegaanbieders zo goed mogelijk om hun aanbod weer op te starten en advies te
geven met betrekking tot ledenwerving en het betrokken houden van ouderen.
Sportsupport ondersteunt de verenigingen en het Sportbedrijf de andere sport- en
beweegaanbieders, zoals stichtingen en zzap-ers,

Wij zien dat deze extra inspanningen nodig zijn om ouderen en organisaties te helpen
om weer onder de mensen te komen en wij stimuleren ook onze partners om zich
daarvoor in te spannen.

Burgemeester en Wethouders van Rotterdam,
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