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Geachte College, 
 

 
De Adviesraad Sociaal Domein Baarle-Nassau wil bij deze een ongevraagd 

advies uitbrengen over de gevolgen van het Coronavirus voor het Sociaal 

Domein. 
Het coronavirus houdt Nederland in zijn greep, ook in de gemeente 

Baarle-Nassau heeft dit virus zijn sporen achtergelaten. 
Het is ook duidelijk zichtbaar dat ontwikkelingen en maatregelen elkaar 

snel opvolgen en niet altijd voor iedereen duidelijk en te begrijpen zijn. 
De coronacrisis raakt ook het sociaal domein en dus ook vele burgers die 

in kwetsbare posities verkeren. 
De Adviesraad Sociaal Domein stelt zich hierbij een aantal vragen. 

Hoe ondersteunen we mantelzorgers in deze crisisperiode? 
De Adviesraad constateert dat in de thuissituatie professionele 

zorgverlening werd afgeschaald, waarbij voor zorg meer beroep op 
mantelzorgers werd/wordt gedaan. 

De dagbesteding werd gestopt en er is sprake van toename van intensieve 
zorg. 

De ASD Baarle-Nassau vraagt dan ook extra aandacht voor ondersteuning 

voor mantelzorgers in deze tijd van corona, waarbij het steeds duidelijker 
wordt dat deze coronacrisis nog lang niet voorbij is. 

 
De ASD stelt vast dat aandacht voor eenzaamheid van urgent belang is. 

Deze coronacrisis maakt duidelijk dat maatregelen om de crisis 
beheersbaar te houden als neveneffect vereenzaming teweeg hebben 

gebracht. 
De ASD Baarle-Nassau wil graag vernemen of de gemeente een aanpak 

van eenzaamheid heeft die ook nu en na de crisis structureel is. 
Het is fantastisch te zien dat er een golf van hulpbehoevendheid vanuit de 

lokale samenleving op gang is gekomen. Veel mensen willen iets voor de 
ander doen en betekenen. 

De crisis toont aan dat de eenzaamheidsproblemen van grotere omvang 
zijn dan op het eerste zicht lijkt. 
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Het lijkt ook dat er sprake is van vraagverlegenheid en dat we met name 
niet iedereen in beeld is. We denken ook aan inwoners die te maken 

hebben met onverwerkte rouwprocessen. 
De ASD vraagt zich af hoe de gemeente de toename van het 

eenzaamheidsprobleem gaat aanpakken.  
Naast een toename van eenzaamheid verwacht de ASD ook een toename 

van armoede. 

 
De ASD onderstreept het belang van goede en duidelijke  

communicatie aan haar burgers. 
De ASD heeft de indruk dat de gemeente tot op heden op een correcte 

wijze haar inwoners probeert te duiden op verschillende 
ondersteuningsmaatregelingen die door de centrale overheid 

werden/worden genomen. 
 

De ASD adviseert de gemeente om samen met diverse partijen bijzondere 
aandacht te hebben voor de gevolgen van deze coronavirus die steeds 

meer in beeld zullen komen. 
 

De ASD is graag bereid om mee te denken en te adviseren over de 
aanpak van de gevolgen van deze coronacrisis. 

 

 
 

 
Inmiddels verblijft, 

 
Met vriendelijke groeten, 

 
Namens de Adviesraad Sociaal Domein 

 
 

P. Bastiaansen (voorzitter)    C.Raats. (Secretaris) 
 


