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Onderwerp 

 

Uitvoeringsprogramma Dementievriendelijk Weert 2020-2023.  

 

Voorstel 

 

Het Uitvoeringsprogramma Dementievriendelijk Weert 2020-2023 vast te stellen conform 

bijgevoegd uitvoeringsprogramma.  

 

Inleiding 

 

Het aantal personen met dementie in onze gemeente zal de komende jaren fors 

toenemen. We vinden het belangrijk dat mensen met dementie zo lang mogelijk de 

kwaliteit van leven behouden en dat er in Weert sprake is van goede dementiezorg. Om 

dit te bereiken is het nodig om als gemeenschap meer dementievriendelijk te worden. In 

dit uitvoeringsprogramma staat uitgewerkt welke maatregelen we hiervoor willen nemen.  

 

Beoogd effect/doel 

 

Het Uitvoeringsprogramma Dementievriendelijk Weert 2020-2023 vast te stellen, zodat er 

lokaal uitvoering gegeven kan worden aan de beschreven activiteiten. Met de uitvoering 

van deze activiteiten worden de volgende doelen beoogd: 

- 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.  

 

Argumenten  

 

1.1 Het aantal personen met dementie zal de komende jaren fors toenemen.  

In 2018 telde de gemeente Weert 930 inwoners met dementie. Dit aantal zal naar 

verwachting in de komende dertig jaar verdubbelen. Dat betekent dat bijna iedereen in 

onze gemeente te maken krijgt met mensen met dementie. De toename van het aantal 

personen met dementie maakt het noodzakelijk om aan de slag te gaan met de 

uitgangspunten van een dementievriendelijke gemeente.  

 

1.2 Met dit uitvoeringsprogramma wordt invulling gegeven aan de motie die door uw raad 

is aangenomen op 7 november 2018.  

Op 7 november 2018 heeft uw raad een motie aangenomen waarin u het college opdraagt 

om een integraal plan van aanpak te maken rondom het thema dementie. Het thema 

dementie is vervolgens als speerpunt opgenomen in het Beleidsplan Sociaal Domein 2020-
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2023 voor de regio Midden-Limburg West. Dit speerpunt is lokaal uitgewerkt in het 

Uitvoeringsprogramma  Dementievriendelijk Weert.  

 
1.3 De samenhang tussen het Uitvoeringsprogramma Dementievriendelijk Weert en het 

Plan van Aanpak Mantelzorgvriendelijk Weert 2018 t/m 2021 zorgt voor een 

synergievoordeel.  
Punt Welzijn voert sinds 2018 het Plan van Aanpak Mantelzorgzorgvriendelijk Weert 2018 
t/m 2021 uit. Dit plan heeft een aantal raakvlakken met het Uitvoeringsprogramma 
Dementievriendelijk Weert. Punt Welzijn is daarom gevraagd om ook dit 
uitvoeringsprogramma uit te voeren. Vanwege de overlap zijn er synergievoordelen te 
behalen zodat de kosten beperkt kunnen worden. Het voordeel zit vooral in de 
salariskosten van de projectleiding en –uitvoering c.q. de relatie met de beroepskrachten 
van Punt Welzijn die met mantelzorgondersteuning belast zijn. Zonder dit voordeel zouden 
de kosten ongeveer tweemaal zo hoog zijn.  
 
 

Kanttekeningen en risico’s  

 

1.1 Het plan van aanpak is een dynamisch document dat afhankelijk van 

(maatschappelijke) ontwikkelingen bijgesteld dient te worden.  

In het uitvoeringsprogramma zijn activiteiten beschreven waarmee de beoogde 

doelstellingen en resultaten behaald kunnen worden. Onder invloed van maatschappelijke 

ontwikkelingen kan het noodzakelijk zijn om de uitvoering van deze activiteiten bij te 

stellen. Het uitvoeringsprogramma zal periodiek herzien moeten worden om de aansluiting 

met deze ontwikkelingen te behouden.  

 

1.2 Voor de uitvoering van een aantal activiteiten zijn we afhankelijk van het vinden van 

voldoende competente vrijwilligers.  

Het is een uitdaging om in de huidige samenleving voldoende vrijwilligers te vinden die 

ingezet kunnen worden op de voorgestelde activiteiten ( denk hierbij aan 

dementiemaatjes, logeerbuddy’s of vrijwilligers die huisbezoeken af kunnen leggen bij 

senioren). Dit type vrijwilligerswerk vraagt om specifieke kennis en competenties en uit 

ervaring blijkt dat het steeds moeilijker is om voldoende van deze vrijwilligers te vinden. 

Samen met Punt Welzijn wordt gekeken hoe we deze vrijwilligers kunnen werven en hoe 

we het beschikbare vrijwilligerspotentieel zo optimaal mogelijk kunnen benutten.  

 

1.3 Het personeelstekort in de zorg kan van negatieve invloed zijn op de resultaten uit het 

Uitvoeringsprogramma Dementievriendelijk Weert.  

De krapte op de arbeidsmarkt is groot en dit is van invloed op de kwaliteit van de 

dementiezorg in onze gemeente. Inwoners met dementie blijven nu noodgedwongen 

langer thuis omdat er te weinig opnamecapaciteit is vanwege personeelstekorten. Voor het 

behalen van een aantal resultaten uit het uitvoeringsprogramma zijn we mede afhankelijk 

van zorgprofessionals.  

 

1.4 De kosten voor 2021, 2022 en 2023 zijn nog niet helemaal duidelijk.  

Eén van de resultaten uit het Uitvoeringsprogramma Dementievriendelijk Weert 2020-

2023 is dat inwoners zich eerder bewust zijn van de eigen verantwoordelijkheid die zij 

hebben om hun woning ( tijdig) geschikt te maken voor de oude dag. Om dit te bereiken 

wordt in 2020 een inventarisatie uitgevoerd op welke manier het meest efficiënt vorm 

gegeven kan worden aan voorlichting op dit thema. Op basis van de inventarisatie kan een 

afweging gemaakt worden welke interventies er ingezet gaan worden. Deze keuze bepaalt 

mede de kosten voor 2021, 2022 en 2023.   
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Financiële gevolgen 

 

De kosten voor 2020 en 2021 worden geraamd op € 27.500,-. Deze kosten kunnen 

worden opgevangen binnen de bestaande ramingen voor algemene voorzieningen van de 

exploitatieopzet Wmo. Door deze kritisch tegen het licht te houden en de combinatie te 

zoeken met het Plan van Aanpak Mantelzorgvriendelijk Weert 2018 t/m 2021 en de 

aanpak personen met verward gedrag ontstaat hier de benodigde ruimte.  

 

De kosten voor 2021 en verder zijn afhankelijk van de inventarisatie die in 2020 wordt 

uitgevoerd (zie kanttekening 4). Voor 2021 wordt € 27.500,- gereserveerd binnen de 

exploitatieopzet Wmo algemene voorzieningen. Dit bedrag kan lager uitvallen, als gevolg 

van de keuzes die gemaakt worden in 2020.  

 

Voor het Uitvoeringsprogramma Dementievriendelijk Weert wordt in 2022 en 2023 nog 

meer de combinatie op inhoud gezocht met gerelateerde beleidsvelden zoals 

mantelzorgondersteuning en de aanpak personen met verward gedrag. Verwacht wordt 

dat ook de kosten voor 2022 en verder hierdoor binnen de bestaande budgetten voor 

algemene voorzieningen van de exploitatieopzet Wmo opgevangen kunnen worden.  

 

De uitvoering van het Uitvoeringsprogramma Dementievriendelijk Weert 2020-2023 heeft 

vooralsnog dus geen budgettaire gevolgen.  

 

Uitvoering/evaluatie  

 

Voor de uitvoering van dit programma wordt een projectleider aangesteld. De projectleider 

wordt aangestuurd door een regiegroep. De regiegroep en de projectleider beslissen 

samen over de prioritering en planning van de activiteiten.  

 

Daarnaast is er een klankbordgroep opgericht die adviezen geeft en meedenkt over de in 

te zetten activiteiten. De klankbordgroep bestaat uit een brede vertegenwoordiging van 

zorgaanbieders, seniorenorganisaties, ondernemers, maatschappelijke organisaties en 

vrijwilligers.  

 

U wordt één keer per jaar geïnformeerd over de resultaten aangaande het 

Uitvoeringsprogramma Dementievriendelijk Weert. 
 

Communicatie/participatie  

 

Het uitvoeringsprogramma is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met betrokken 

partijen uit het lokale veld. Tijdens een netwerkbijeenkomst op 6 juni jl. hebben deze 

partijen input gegeven en is een klankbordgroep geformeerd. Deze klankbordgroep is een 

aantal keer bij elkaar gekomen en heeft kritisch meegedacht over de geformuleerde 

doelen, resultaten en activiteiten. De prioriteiten zijn voorgelegd aan de klankbordgroep 

en zijn in gezamenlijkheid bepaald.  

 

De Participatieraad i.o. is op 16 september jl. middels een presentatie geïnformeerd over 

het programma. Op 8 oktober jl. hebben de leden van de Participatieraad i.o. het concept-

uitvoeringsprogramma schriftelijk ontvangen. Door de Participatieraad i.o. is een 

schriftelijke reactie gestuurd, zie bijlage 4. Kort samengevat: 

- Complimenten voor het goed leesbare stuk, het proces en de inhoud.  

- Extra aandacht wordt gevraagd voor de groeiende groep thuiswonende 

dementerenden en de belasting van de mantelzorger.  

- De vraag wordt gesteld of de voorgestelde maatregelen voldoende zijn om 

dementievriendelijk te zijn en te blijven.  
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- Extra aandacht wordt gevraagd voor dementie in combinatie met de digitale 

wereld om ons heen. Het voorstel wordt gedaan om extra maatregelen te nemen 

om het vraagstuk ‘dementievriendelijk in een digitale omgeving’ op te pakken. 

N.a.v. deze feedback is dit onderwerp opgenomen in paragraaf 6.3 

Aandachtspunten voor de toekomst.  

- De Participatieraad i.o. wil aansluiten bij de regiegroep. Hiervoor wordt een 

uitnodiging naar de Participatieraad i.o. gestuurd.  

 

 

Advies raadscommissie  

 

n.v.t. 

 

Bijlagen  

 

1. Ontwerpraadsbesluit 

2. Concept Uitvoeringsprogramma Dementievriendelijk Weert 2020-2023 

3. Brief Participatieraad i.o. d.d. 14-10-2019 

 

 

 

 

Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. 

 

Burgemeester en wethouders van Weert, 

secretaris, de burgemeester, 
 
 
 
 
 
 
M.J.M. Meertens 

 
 
 
 
 
 
A.A.M.M. Heijmans 

 



 

 
 

 
 

Nummer raadsvoorstel: DJ-861622  

 

 

RAADSBESLUIT 
 

 

De raad van de gemeente Weert, 

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 november 2019 

 

 

 

 besluit: 

 

 

 

Het Uitvoeringsprogramma Dementievriendelijk Weert 2020-2023 vast te stellen conform 

bijgevoegd uitvoeringsprogramma. 

  

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 18 december 2019. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
 
M.H.R.M. Wolfs-Corten 

 
 
 
 
A.A.M.M. Heijmans 

 


