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Betreft: Vragen ex artikel 40 RvO - dementievriendelijke gemeente

Geacht College,

Het aantal mensen met dementie in de gemeente Weert neemt de komende jaren toe. Dit
betekent een stijging van het aantal mantelzorgers en meer inwoners en organisaties die in de
dagelijkse praktijk te maken krijgen met dementie. Daarom is het belangrijk dat inwoners,
bedrijven en verenígingen in de gemeente Weert kennis hebben van dementie en hoe zij hier
goed mee om kunnen gaan. Een samenleving waarin we zo lang mogelijk actief kunnen en
willen deelnemen. Met onder andere deze onderliggende motivatie heeft de gemeenteraad op 7
november 2018 de motie Dementievriendelijke Gemeente aangenomen. De raad heeft met deze
motie extra aandacht gevraagd voor het belang van en de voortgang rond dit onderwerp en de
bestaande initiatiefgroepen. Het college heeft aangegeven dat zij de uitvoering van de motie
(mede) wil koppelen aan de brede aanpak sociaal domein die in voorbereiding is.

ln het verleden is er, met de gemeente Weert als kartrekker, een initiatiefgroep geformeerd
waarin diverse expertises aanwezig zijn. De leden van deze initiatiefgroep zijn gemotiveerd om
zich in te zetten voor de mensen met dementie en hun naasten binnen onze gemeente. De
initiatiefgroep heeft te kennen gegeven voor langere periode weinig tot niets meer te hebben
vernomen van de gemeente Weert, waardoor de voortgang stil is komen staan. Voorafgaand aan
de aanname van de motie op 7 november 2018 was dit het geval en helaas hebben we moeten
constateren dat er tot de dag van vandaag nauwelijks beweging is geweest . ln de
commissievergadering Samenleving en lnwoners van 22 januari 2019 gaf wethouder Sterk aan
dat de initiatiefgroep nog altijd de aandacht heeft en deze werkzaamheden doorlopen. De
portefeuillehouder sprak het volgende uit bij agendapunt 5.2 "Die werkgroepen gaan we
natuurlijk niet, laat ik zeggen, in de koelkast zetten, de praktijk gaat gewoon door."

De opvatting over de aanpak van dit onderwerp van de initiatiefgroep en van de gemeente lijken
ver uit elkaar te liggen. Dit lijkt ons geen goede zaak. Er wordt een beroep gedaan op
deelnemers vanuit diverse partijen binnen onze gemeente, waar fanatiek gehoor aan wordt
gegeven. Hier moet zorgvuldiger mee om worden gegaan. Deze groep is inhoudsdeskundig en
de gemeente heeft haar gevraagd om deel te nemen aan de initiatiefgroep.
Een dementievriendelijk Weert vraagt om een integrale aanpak door informele en formele
partners. Het is van belang dat de inspanningen die plaatsvinden niet alleen gericht zijn op
mensen met dementie, maar ook op de omgeving, als professionals, hulpverleners, vrijwilligers,
winkeliers, ondernemers et cetera. Er waren al een aantal zeer enthousiaste en gemotiveerde
ambassadeurs vanuit verschillende hoeken van de samenleving, o.a. Albert Heyn, de
bibliotheek, Rick, het Munttheater, bij het project betrokken wat enkele mooie initiatieven tot
stand heeft gebracht. Helaas is dit ook gestagneerd. Tenvijl dit samen oppakken juist de kracht
van een dementievriendelijke gemeente is.



Op zijn minst moet er dan goed geluisterd worden naar de inbreng van deze groep en moet het
signaal dat men afgeeft over het betreuren voor de minimalistische voortgang serieus worden
genomen. Nieuwe ontwikkelingen zijn goed maar nu lijkt het er op of lopende zaken 'on hold'
worden gezet totdat alles in een breder perspectief is bekeken en een nieuw plan oplossingen
zou moeten bieden. Hier hebben wijvraagtekens bij.

Op basis van bovenstaande constateringen hebben wijde volgende vragen:

t. ln de presentatie die door de initiatiefgroep is gegeven aan de commissie Bedrijfsvoering
en inwoners op 27 juni 2017 wcrd aangegeven dat men het volgenrle wil bereiken:
- Dagelijks leven gemakkelijker
- Veilig thuis kunnen blijven wonen
- Maximale kwaliteit van leven
- Meedoen in de samenleving
De volgende aanpak werd omschreven:
- Urgentiebesef, bewustwording vergroten
- Verbinden en initiatieven stimuleren
- Behoefte mantelzorgers in beeld brengen
- Signaleren "niet pluis gevoel"

Wdke (vervolg)acties zijn genomen, om bovenstaande te realiseren vóór 7 november

2018 en na 7 november 2018.

2. Welke resultaten zijn er tot nu toe behaald?
3. Welke concrete planning is er voor het in stand houden van de initiatiefgroep en de

uitvoering die hieruit volgt? Welke acties neemt het college om de initiaticfgroep juist te
informeren?

4. Bent u van mening dat deze communicatie zorgvuldig genoeg is? Zo nee, wat gaat u
hierin veranderen?

5. ls heL bij het college bekend dat de initiatiefgroep een andere verwachting heeft dan cr
nu invulling gegeven wordt aan de initiatiefgroep? Zoja, hoe bent u hiermee omgegaan?
Zo nee, hoe gaat u er dan nu toch voor zorgen dat de verwachtingen op één lijn komen?

Alvast bedankt voor de beantwoording van de vragen.

Met vriendel'rjke groet namens de CDA fractie Weert,
Thamara Winters


