
GEMEENTE vt¡EERT

CDA Weert
t.a.v. Thamara Winters

Weert, 26 februari 2019

onderwerp : vragen ex artikel 40 RVo- dementievriendelijke gemeente

Beste mevrouw Winters,

Uw vragen over de dementievriendelijke gemeente hebben wij in goede orde ontvangen.
Hieronder leest u het antwoord op de vragen.

1. Welke vervolgacties zijn voor- en ná 7 november 2078 ondernomen om datgene dat in
de presentatie aan de commissie Bedrijfsvoering en inwoners in juni 2017 werâ
aangegeven te bereiken?

Antwoord:
Voor de acties v6ór 7 november 2018 verwijzen wij u naar onze brief van 4 oktober 2019.
Na 7 november zijn wij gestart met de voorbereidingen om te komen tot een
uitvoeringsplan dementie in december 2019.

2. Welke resultaten zijn tot nu toe behaatd?

Antwoord:
Er is een projectopdracht opgesteld, waarin het proces is beschreven om te komen tot
voornoemd uitvoeringsplan. wij gaan nu aan de slag met diverse ketenpartners,
waaronder de initiatiefgroep.

3' Welke concrete planning is er voor het in stand houden van de initiatiefgroep en de
uitvoering die hieruit volgt?

Antwoord:
Samen met betrokken organisaties en ervaringsdeskundigen en hun naasten willen we
komen tot een integraal plan van aanpak (uitvoeringsptañ; dementie op de schaalgrootte
van Midden-Limburg West. De initiatíefgroep maakt deel uit van dit proces. tt¡ervoór
worden gesprekken gevoerd met ketenpartners, ervaringsdeskundigen en naasten om
meer zicht te krijgen in de problematiek, de hiaten in de huidige aanpak en de uitdagingen
voor de toekomst.

4. welke acties neemt het college om de initiatiefgroep juist te informeren?

Antwoord:
De initiatiefgroep is op L2 november geïnformeerd over de aangenomen motie en dat
daarmee gehoor wordt gegeven aan de wens van de initiatiefgroep voor een meer
gestructureerde aanpak.
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S. Bent u van mening dat deze communicatie zorgvuldig genoeg is? Zo nee wat gaat u
hierin veranderen?

Antwoord:
Ja. We hebben op 12 november 2018 tevens aangekondigd ons te oriënteren op het
proces en in het nieuwe jaar afspraken te maken over de aanpak en de rol van de

init¡at¡efgroep, Dat gebetrrt binnenkort.

6, Is bij het coltege bekend dat de initiatiefgroep andere verwachtingen heefr dan er nu
invulliig aan woidt gegeven. Zo ia hoe bent u hiermee omgegaan? Zo nee, hoe gaat u er
dan voor zorgen dat de verwachtingen op één lijn komen?

Antwoord:
Wij hebben van afzonderlijke leden van de initiatiefgroep enkel positieve reacties
ontvangen op ons bericht dat dementie hoog op de politieke agenda staat en concreet
wordt in 2019. Wij hebben geen andere signalen ontvangen.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

n
secretaris


