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'Gemeenten doen te weinig 
aán eenzaamheid ouderen' 
AMSTERDAM - Gemeenten moeten meer doen om eenzaamheid on
der ouderen te bestrijden. Dat is hun taak op grond van de Wet 
Maatschappelijke Ordening (WMO) en het kan de samenleving mil
joenen euro's aan zorgkosten besparen. Dat zegt de Amsterdamse 
hoogleraar sociale gerontologie Theo van Tilburg. Volgens hem 
zijn in Nederland meer dan een miljoen mensen eenzaam. 

Dat heeft menfale gevolgen als neerslachtigheid en depressie. 
Maar ook tast eenzaamheid de bloedcirculatie aan. En dat leidt 
weer. tot hartproblemen. Bij gemeenten staat de aanpak van een
zaamheid laag op de agenda, constateert Van Tilburg. Ze hebben 
hun handen vol aan de problemen rond de thuiszorg en komen 
daardoor aan andere WMO-taken niet toe. Wel zijn er in veel ge
meenten welzijnsorganisaties die projecten voor ouderen hebben 
opgezet. 
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DODO 

WEE 
Na een mooie septemberdag neemt 
de bewolking toe. Vannacht vo lgen 
(onweers)buien. Het is een zachte 

...oar..ht want de temperatuur zakt niet 
onder de 15 graden. De komende 
dagen blijft het warm. Het weercijfer 
voor woensdag is een 8. 
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De rekening / 
van de crisis 

M et het overnemen van de 
leiding van de twee groot

ste Amerikaanse h otheek
banken hebben de Verenigde 
Staten de regie in handen geno
men ·van de voortwoekerende 
bankencrisis. Minister van fi
nanciën Henry Paulson heeft 
Fannie Mae en Freddie Mac vol
ledig onder· zijn hoede geno
men. Het is de grootste ingreep 
van een'' rijksoverheid tot nu toe 
in de wereldwijde hypotheek
malaise. 

Fannie en Freddie zijn semi
overheidsbanken. Ze zijn ooit 
door het Amerikaanse Congres 

<~ opgericht om het huizenbezit in 

z1·· -6--~~,_..._ · Je VS te stimuleren. Beide 

over matigen 
van looneis 
Bonus bij ontslag wordt beperkt 
DEN HAAG (GPD, ANP) - Binnen de vakbeweging is knallende ru
zie ontstaan over een akkoord dat de FNV heeft bereikt 
met werkgevers en kabinet over loonmatiging en versobe
ring van het ontslagrecht. De vakcentrale CNV en de bond 
MHP voelen zich gepasseerd en verwerpen de overeen
komst. 
Kabinet, werkgevers en FNV 
hebben gisteren afgesproken 
dat werknemers met een inko
men boven de €75.000 een ont
slagvergoeding van maximaal 
één jaarsalaris mee krijgen. NtJ 

sinoren. Over de looneis zou 
nog geen akkoord zijn, wel over 
het ontslagrecht, verklaarde ze. 
"Ik ben erg tevreden met de af
topping van de gouden hand
drukken". Ze beklemtoonde dat 

beursgenoteerde banken funge
ren als opkopers in het groot 
van door kleinere banken afge
sloten hypotheken. Samen be
heren ze ongeveer de nelft van 
de hypotheken in de VS met een 
gezamenlijke waarde van 5200 
miljard dollar. 

Paulsons stap maakt duide
lijk hoe diep de bankencrisis in
middels is. Als hij Fannie en 
Freddie niet onder zijn hoede 
had genomen, zouden deze fi
nanciële reuzen niet op de been 
zijn gebleven. Ze vei"loren in een 
jaar tijd al 14,9 miljard dollar. 
Hun kassen zijn lang niet zo 
goed gevuld als zij deden voor
komen en in hun boeken staan 
hun bezittingen ook tegen veel 

. te hoge \\;'aarden genoteerd. 
Een bankroet van beide in

stellingen zou de slechte hui
zenmarkt in de VS meteen in 
nog zwaarder weer hebben ge
bracht. In hun val zouden zij le
gio kleinere banken hebben 
meegenomen, wa(\rmee de fi
nanciële markten in dat land on-


