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Onderwerp Dementievriendelij ke gemeente

Betreft het een

raadsvoorstel/raadsmededeling in de

cyclus?

Nee

Beleidsterrein Omgeving

Portefeuillehouder Wethouder Van Poppel

Schriftelijke vraag

ln mei 2015 heeft het CDA schriftelijke vragen gesteld aan het college over de mogelijkheid
en wenselijkheid om als gemeente Roosendaal als'dementievriendelijke gemeente'
aangemerkt te worden.

ln de beantwoording heeft het college toentertijd aangegeven dat in de Wmo-regio
(Roosendaal, Halderberge, Rucphen, Etten-Leur, Zundert en Moerdijk) zal worden gekeken
naar een gezamenlijk dementiebeleid en dat daarnaast zal worden bezien of Roosendaal
mee kan doen met het programma Age Fríendly City (AFC) van de Wereld
Gezondheidsorgan isatie (WHO).

I n middels is regiopartner Etten-Leu r wel'dementievriendelijke gemeente' geworden

Het CDA heeft de volgende vragen voor het college

L. Wat is de stand van zaken op dit moment ten aanzien van het voornemen om tot
een regionaal dementiebeleid te komen? Graag een toelichting.

2. Wat is de stand van zaken ten aanzien van het voornemen om als Roosendaal mee te
doen met het programma Age Friendly City? Graag een toelichting.

3. ls het college alsnog van plan om in navolging van buurgemeente Etten-Leur te
werken aan Roosendaal als 'dementievriendelijke gemeente? Graag een toelichting.

Namens de CDA-fractie,
Sandra van den Nieuwenhof



Wij beantwoorden de vragen als volgt:
1. Geconcludeerd wordt dat het voor Roosendaal logischer is om op het gebied van

dementieondersteuning de aansluiting te zoeken bij gemeenten die reeds

vertegenwoordigd zijn in het Regionaal Platform Dementie (Bergen op Zoom,
Woensdrecht, Steenbergen, Roosendaal, Halderberge). Dit is een netwerk waar reeds

met alle partners op het gebied van dementieondersteuning binnen deze gemeenten
gewerkt wordt aan het verhogen van de kwaliteit van de ondersteuning en zorgverlening
aan mensen met dementie en hun mantelzorgers. Dit gebeurt door ondersteuning aan

en afstemming tussen ketenpartners alsmede door het gezamenlijk ontwikkelen van
plannen met de Zorgstandaard Dementie als uitgangspunt. Door deelname aan het
Regionaal Platform Dementie wordt reeds invulling gegeven aan het dementie
vriendelijk maken van de gemeenten die zijn aangesloten bij het dementienetwerk.

2. Age Friendly City is een programma van de WHO (World Health Organisation)dat lokale
overheden ondersteunt in het opzetten en uitvoeren van participatief ouderenbeleid met
als doel inclusie van ouderen op alle fronten. Op dit moment wordt in samenwerking met
meerdere partijen onderzocht of aanmelding bij het programma haalbaar is.

3. Zoals in eerder beantwoording op vragen met betrekking tot dementievriendelijke
gemeente is aangegeven, streven wij met ons beleid er naar dat iedereen zo lang
mogelijk kan participeren in de samenleving. Daarbij zijn we van mening dat de groep

dementerenden en hun mantelzorgers zeker extra aandacht verdient gezien de omvang
van de doelgroep. Binnen de gemeente worden al acties ondernomen om mensen met
dementie en hun mantelzorgers te ondersteun en. Zo zijn we, zoals reeds aangegeven bij
de beantwoording van vraag L, aangesloten bij het Regionaal Platform Dementie, worden
er maandelijkse Alzheimercafé's georganiseerd, waar dementerenden en hun
mantelzorgers komen om ervaringen uit te wisselen, is er een inloophuis voor
dementeerden en hun mantelzorger (het Zorgelooshuys), worden er bijeenkomsten
'vroegsignalering dementie'georganiseerd en kunnen mensen met vragen terecht bij een

dementieconsulent. Hoewel er dus al veel gebeurt op het gebied van

dementieondersteuning binnen de gemeente heeft Roosendaalwel de amb¡tie om te
kijken of de zorg / ondersteuning aan burgers nog beter kan. Momenteel wordt bekeken
of we kunnen voldoen aan de voorwaarden díe bij ondertekening van de

intentieovereenkomst aan de gemeente worden gesteld.

Hoogachtend,

Het college van Burgemeester en Wethouders,

Namens d

Co ppel ,

Wethouder Jeugd, Vol ksgezond heid, Welzijn, Zorg, Decentra lisaties (coördinerend )


