
Aan het college van Weert

Weert 14 oktober 2019.

Betreft: reactie op Uitvoeringsprogramma Dementievriendelijk Weert.

Op 16 september hebben wij in de participatieraad een presentatie gekregen over 
bedoeld programma en gediscussieerd over de inhoud. Aan de aanwezige ambtenaren 
hebben wij diverse suggesties meegegeven. 

Ons valt op dat de meeste opmerkingen zijn overgenomen in het uitvoeringsprogramma. 
Complimenten voor het goed leesbare stuk, het proces en de inhoud. Wij ondersteunen 
de ambitie en visie van harte. Wel maken wij ons zorgen over de groeiende groep 
thuiswonende dementerenden en in het bijzonder over de belasting van de mantelzorger. 
Verstandig vinden wij dat in overleg met de klankbordgroep de prioriteiten worden 
vastgesteld. Een lid van onze raad heeft zich aangemeld als lid.

Wij vragen ons wel af of de maatregelen voldoende zijn om "dementievriendelijk" te zijn 
en te blijven. 

Dementie is van allen tijde, doch met dementie omgaan in een digitale wereld is nieuw! 
De wereld is de laatste jaren enorm veranderd: de overheid, banken, zorgverzekeraars, 
uitkeringsinstanties, energieleveranciers zijn vaak alleen nog digitaal met account en 
wachtwoord te bereiken. Voor een inwoner met dementie een onmogelijke opgave. Des 
te moeilijker wordt dit indien de omgeving (familie, buren, vrienden) er nauwelijks is of 
geen hulp kan bieden. Zoals bekend zijn de gezinnen veel kleiner dan 20 jaar geleden en 
wonen kinderen vaak niet meer in de buurt. Het vragen van ondersteuning van maatjes 
is een goed idee, maar heeft ook risico's in zich qua afhankelijkheid en betrouwbaarheid 
van digitale gegevens. Minstens kan van een kandidaat maatje gevraagd worden een 
VOG te overleggen. Graag hier aandacht voor.

Wij stellen voor dat nagedacht wordt over extra maatregelen over het vraagstuk van 
"dementievriendelijk in een digitale omgeving". En deze dan ook op te nemen in de 
actielijst. Wij vinden het opmerkelijk dat in de netwerkbijeenkomsten dit vraagstuk niet 
is benoemd omdat wij merken dat dit een groot probleem is en inwoners daardoor geen 
beroep doen op voorzieningen.

Tenslotte stelt de participatieraad het op prijs dat de voortgangsrapportages ter kennis 
worden gebracht wordt gebracht van de participatieraad en dat een lid van de 
participatieraad aanschuift in de stuurgroep vanwege het grote belang welke wij hechten 
aan dit onderwerp. 

Met vriendelijke groeten

Voorzitter Participatieraad Weert i.o.

J.Verbeek




