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Geachte raadsleden,

De gemeente Weert heeft de ambitie om een dementievriendelijke gemeente te worden. Dementie is
als één van de speerpunten opgenomen in het Beleidsplan Sociaal Domein 2O2O-2O23 en wordt
uitgewerkt in een Uitvoeringsprogramma Dementievriendelijk Weert. De verwachting is dat dit
Uitvoeringsprogramma in december 2Ot9 ter besluitvorming aan uw raad kan worden voorgelegd,
zoals toegezegd in het antwoord op de motie die de gemeenteraad op 7 november 2018 heeft
aangenomen.

Brainstormsessie
Middels deze raadsinformatiebrief willen wij u graag op de hoogte stellen van de stand van zaken.
Ambtelijk is er een werkgroep geformeerd die aan de slag is gegaan met de voorbereidingen om te
komen tot een Uitvoeringsprogramma Dementievriendelijk Weert. Onderdeel van deze voorbereiding
was een brainstormsessie met een brede vertegenwoordiging van maatschappelijke organisaties,
zorginstellingen, ondernemers, cliëntvertegenwoordigers en raadsleden. Deze brainstormsessie heeft
op 6 juni jl. plaatsgevonden en de ambtelijke werkgroep heeft daar veel informatie op kunnen halen
met betrekking tot de behoeften, wensen en knelpunten die partijen op dit moment ervaren op het
gebied van dementie. Op basis van deze input zijn een ambitie, doelen en prioriteiten voor de
gemeente Weert geformu leerd.

Klankbordgroep
Tijdens de brainstormsessie zijn deef nemers gevraagd om lid te worden van een klankbordgroep. Hier
hebben een twintigtal deelnemers gehoor aan gegeven en de eerste bijeenkomst met de nieuwe
klankbordgroep heeft inmiddels plaatsgevonden op 9 juli jl. Tijdens deze bijeenkomst zijn onze
ambitie, doelen en prioriteiten getoetst en verder aangescherpt door de klankbordgroep. We willen u in
een vroeg stadium informeren over de (voorlopige) ambitie, doelen en prioriteiten die in het
Uitvoeringsprogramma Dementievriendelijk Weert verder uitgewerkt zullen worden.
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Ambitie
Weert is een solidaire samenleving met ruimte en respect voor mensen met een vorm van dementie en
hun omgeving. Wij vinden het belangrijk om mensen die met dementie te maken krijgen, passende
zorg en ondersteuning te bieden zodat hun kwaliteit van leven zoveel mogelijk past bij hun behoefte.
In Weert is het voor mensen met dementie mogelijk om deel te nemen aan alledaagse activiteiten. Het
is belangrijk dat inwoners meer weten over dementie en hoe om te gaan met mensen die dementie
hebben. Ze weten dan wat ze zelf kunnen doen om de mensen en hun omgeving te steunen.

Doelen
1. Er is voldoende kennis en bewustwording over dementie in de eigen organisatie en in de

gemeenschap.
Mensen met dementie wonen in een passende en veilige omgeving.
Mensen met dementie en hun mantelzorgers ontvangen passende zorg en ondersteuning.
Mensen met dementie kunnen zo lang mogelijk zelfstandig (blijven) participeren.

Prioriteiten
In het Uitvoeringsprogramma Dementievriendelijk Weert zullen activiteiten benoemd worden die
bijdragen aan het behalen van bovengenoemde doelen. Haalbaarheid van de activiteit en het bestaan
van voldoende draagvlak voor het uitvoeren van de activiteit bij onze partners zijn daarbij
voorwaarden. De volgende prioriteiten zijn in afstemming met de deelnemers van de brainstormsessie
op 6 juni jl. en de klankbordgroep gekozen:

. Oprichting van een informatieknooppunt
o Vergroten van kennis en handelingsvaardigheid in de samenleving
. Bewustwording van eigen verantwoordelijkheid (i.r.t. passende woonomgevlng)
o Inzet van domotica en woningaanpassingen
o Oprichting van een meldpunt om signalen neer te leggen
o Meerrespijtvoorzieningen
o Verbeteren van de keten dementiezorg
. Meer passende activiteiten voor personen met dementie en hun mantelzorgers
. Werken aan acceptatie van en begrip voor personen met dementie bij verenigingen
. Inzetten op toename van het aantal (dementie) maatjes

In september 2Ol9 zal de Participatieraad om advies gevraagd worden op het concept
Uitvoeringsprogramma Dementievriendelijk Weert. Ook de klankbordgroep zal om advies worden
gevraagd. Na verwerking van deze feedback wordt het programma ter besluitvorming voorgelegd aan
u als raad.

Met vriendelijke groet,
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