
Begroting 2019

Motie

Dementievriendelijke gemeente  

De raad van de gemeente Weert, in vergadering bijeen op 7 november 2018;

overwegende dat

- een op de vijf Nederlanders dementie krijgt, omdat we steeds ouder worden;
- het aantal mensen in onze gemeente dat wordt getroffen door dementie de komende jaren alleen 

maar toeneemt;
- deze groep met haar mantelzorgers zo goed mogelijk moet worden ondersteund om ervoor te 

zorgen dat mensen met dementie mee kunnen blijven doen in de maatschappij; 
- in een dementievriendelijke gemeente mensen zo lang mogelijk mee kunnen doen in de 

samenleving;

is van mening dat

- het in de begroting 2019 bij dementievriendelijke gemeente opgenomen resultaat “Genomen 
maatregelen om inwoners en professionals in staat te stellen om dementie te herkennen en er 
mee om te gaan” (pagina 49) te beperkt is; 

- de gemeente begeleiding op maat mogelijk moet maken voor dementerenden en mantelzorgers;

draagt het college op

- om een integraal plan van aanpak te maken en dit voor 1 juni 2019 aan de raad voor te leggen, 
met een voorstel voor de dekking van de kosten en uitvoering;

- in dit plan het volgende aan de orde te laten komen:
- een duidelijke taak- en rolverdeling voor alle betrokken partijen;
- het vergroten van de kennis over dementie binnen de gemeenschap;; 
- duidelijkheid en toegankelijkheid van de sociale kaart per wijk voor alle stakeholders; 
- de mogelijkheden om zelfstandig te (blijven) participeren;
- de ondersteuning van mantelzorgers;

- het plan moet niet spreken vóór mensen met dementie, het plan moet tot stand komen doordat er 
met mensen met dementie en hun naasten en omgeving gesproken wordt; formele en informele 
organisaties spannen zich samen in voor en met de dementerende en hun mantelzorgers;

en gaat over tot de orde van de dag.

Fractie CDA              Fractie PvdA            Fractie DUS Weert


