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Het onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau toont aan dat vereenzaming onder ouderen
toeneemt. Uit onderzoek blijkt ook dat cultuur een middel is om vereenzaming tegen te gaan; Het
kan ouderen weer activeren en hun kwaliteit van leven verbeteren. Het leggen van verbindingen
tussen kunst & cultuur en zorg & welzijn is dus van groot belang.

Cultuur en zorg & welzijn zijn beleidsterreinen die onder de regie van de gemeente vallen.
Er zijn geen wettelijke kaders die gemeenten verplicht om cultuurdeelname onder ouderen te
bevorderen, maar gemeenten hebben wel de verantwoordelijkheid om de maatschappelijke
participatie en zelfredzaamheid van burgers te stimuleren.
Het programma Lang Leve Kunst ( Op weg naar Age Friendly Cities 2017-2020) heeft als doel
cultuurparticipatie voor ouderen te verbeteren en te stimuleren, tot 2020 is er een subsidieregeling.
Het programma heeft als doel om verbindingen te leggen tussen gemeenten en culturele instellingen
en samen te werken aan het verduurzamen van actieve cultuurparticipatie door ouderen, binnen het
cultuur- en WMO-beleid. De gemeente en de culturele instelling doorlopen een tweejarig traject
waar samenwerking tussen kunst & cultuur en zorg & welzijn en ondernemerschap centraal staan. Er
zijn drie edities: 2OL7-20t8,2OL8-20L9 en 2OI9-2O20. Per editie doen er vijf tot zeven steden mee.
Er is nog steeds een mogelijkheid om subsidie aan te vragen.
De fractie van de Roosendaalse Lijst heeft de volgende vragen voor het college:

De Roosendaalse Lijst is van mening dat samenwerking en initiatieven binnen en buiten de
cultuursector een positieve bijdrage kunnen leveren aan maatschappelijke vraagstukken zoals
eenzaamheid. Het is de Roosendaalse Lijst bekend, dat eind 20L5, onder auspiciën van Cultuur
Compaan, een innovatief concept van start is gegaan om culturele activiteiten aan ouderen aan te
bieden. Dit om de sociale vitaliteit te vergroten en eenzaamheid tegen te gaan. Er wordt gekeken of
het traject een vervolg kan krijgen.

L.
2.

Kunt u ons op de hoogte stellen van de evaluatie van dit traject?
Bent u bereid de mogelijkheden te onderzoeken en daarvoor subsidie aan te vragen en aan te
sluiten bij het programma Lang Leve Kunst ( Op weg naar Age Friendly Cities 201-7-2O2Ol? Graag
een toelichting

De Roosendaalse Lijst vindt het belangrijk om de behoefte van ouderen (toekomstige ouderen)
in beeld te brengen. ln diverse gemeenten is er samenwerking met studenten van Hogescholen
om maatschappelijke vraagstukken te onderzoeken in samenwerking met culturele en
maatschappelijke organisaties.

3.

Hoe kijkt het college hier tegenaan en wil het college hier het initiatief in nemen? Graag een
toelichting.

Namens de fractie van de Roosendaalse Lijst,
Sjef van Dorst
Yvonne de Beer

Wij beantwoorden de vragen als volgt

1. ln 2016 is "Vitate Ouderen" op o.a. het initiatief van cultuurcompaan i.s.m de volgende
partners tot stand is gekomen: De nieuwe Veste Breda, CKB BoZ , CuttuurCompaan, lokale
cuttuuraanbieders, GGD West-Brabant en Groenhuysen vanuit Roosendaa(. De GGD heeft
onderzoek gedaan naar de effecten. Het traject is zeer goed ontvangen en vertopen.

Naar aanteiding van het succes en de behoefte van de ouderen hebben de samenwerkende

partners, met GGD West-Brabant als penvoerder, een nieuwe aanvraag ingediend voor de
komende twee jaar bij het BKKC.( Brabants kenniscentrum kunst en cuttuur)
Die aanvraag is gehonoreerd voor de komende twee jaar. De universiteit van Titburg zat
hier ook een ro[ krijgen ats onderzoeker. Tevens gaat gemeente Halderberge aansluiten.
2. Er is inmiddets ambtetijk contact met de organisatoren van het project Lang leve de kunst en
wordt in overleg met Cuttuurcompaan gekeken of we hierbij aan kunnen stuiten en een

subsidieverzoek in gaan dienen voor 2018/2019. Dit onderdeel past prima
Age Friendty Cities 2017-2020'en hoe dit op

bij

'Op weg naar

dit moment vorm gegeven wordt.

ja. ln het traject om ons aan te sluiten bij Age Friendty City van de
Weretdgezondheidsorganisatie werken we o.a. nauw samen met Avans Hogeschoot, tevens
is een behoefte onderzoek nodig om te komen tot een meerjarig ptan van aanpak op de 8
domeinen die horen bij het onderwerp leeftijdsvriendetijke gemeenten Wij zien de
meerwaarde van het project voor Roosendaal en wi[ten dit graag reatiseren.
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Hoogachtend,
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