17 oktober 2022

Betreft : Schriftelijke vragen over jongeren met suïcidale gedachten
Geachte college,
In diverse nieuwsberichten en via onderzoeken van RIVM en GGD wordt gemeld dat er veel jongeren zijn
met depressieve en suïcidale gedachten, ook nu de meeste coronamaatregelen al maanden zijn opgeheven.
Ongeveer een op de zes jongeren tussen 12 en 25 jaar denkt er serieus over na een einde aan zijn leven te
maken. Dat percentage is de laatste maanden niet gedaald.
Suïcide is een groot maatschappelijk probleem, dat jaarlijks gemiddeld 1.800 levens kost en het leven van
nog eens 250.000 mensen diep raakt. Vroeger werd suïcide vaak gezien als een autonome keuze voor de
dood, waarmee de overheid zich niet moest bemoeien. Inmiddels wordt algemeen onderkend dat het
overgrote deel van de mensen die zichzelf van het leven beroven niet dood wil, maar een einde wil aan het
lijden op dat moment. Veel jongeren worstelen met gevoelens van depressie en eenzaamheid.
Onderzoek laat zien dat suïcide kan worden voorkomen, mits er over een lange periode een breed pakket
aan preventieve maatregelen wordt ingezet. Deze maatregelen dienen gericht te zijn op mensen met
suïcidaal gedrag zelf: voorlichting en effectieve tijdige hulp.
Vanuit de Corona Gezondheidsmeter worden cijfers genoemd van 7% van de jongeren in Barendrecht die
kampen met suïcidale gedachten. Dit is hoger dan in de regio, dit ondanks de hogere gelukscijfers (84%) die
ook gemeten zijn. Zie de volgende bronnen:
https://nos.nl/l/2446410
https://www.nji.nl/cijfers/zelfdoding
Met bovenstaande rekening houdend, heeft de fractie van Echt voor Barendrecht de volgende vragen:
1. Is er in beeld en zo ja hoeveel jongeren in Barendrecht per jaar pogen of slagen in suïcide?
2. Is er naast het landelijke nummer 113, in Barendrecht een gemeentelijk loket of meldpunt waar
geholpen wordt met of doorverwezen wordt naar voorlichting en professionele hulp? Indien ja,
waar is dit gevestigd en welke voorlichting en/of professionele hulp wordt geboden?
3. Wordt er vanuit de gemeente samengewerkt met maatschappelijke partners zoals scholen en
kerken om jongeren met suïcidale gedachten zoveel mogelijk op weg te helpen? Zo ja, met welke
maatschappelijke partners en hoe wordt deze samenwerking ingevuld?
4. Zijn er momenteel projecten actief vanuit de gemeente om dit probleem, en gevolgen die ontstaan
door depressie en eenzaamheid, aan te pakken door middel van onder andere voorlichting en het
voeren van gesprekken met jongeren? Zo ja, welke projecten zijn dat? Zo nee, welke acties kunnen
er genomen worden op dit gebied?
Wij zien uw schriftelijke beantwoording met belangstelling tegemoet.
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Met vriendelijke groet,
Namens de fractie van Echt voor Barendrecht,
Karin Ors en Jonathan Vrijman
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