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Dementievriendelijke gemeenscha p Roosendaa I

Kennisnemen van
Het besluit van het College van de gemeente Roosendaal om zich de komende jaren,
samen met diverse partners en met ondersteuning vanuit de Programmaraad Zorgvernieuwing
Psychogeriatrie (PGraad) en stichting Zet, in te zetten om de Roosendaalse gemeenschap
dementievriendelijk te maken.

lnleiding
Dementie wordt volksziekte nummer één. De ziekte treft één op de vijf mensen in Nederland, dus
krijgen we ervrijwel allemaal mee te maken. ln de familie- of vriendenkring, maar ook op straat, in de
winkel of op het werk. Mede door de vergrijzing zal het aantal mensen met dementie in Roosendaal
de komende jaren explosief groeien.
Volgens de prognose zullen in Roosendaal in 2040 ( ten op zichte van 2015) ruim twee maal zoveel
dementerenden zijn. 60%van alle hulp die mensen met dementie ontvangen wordt verleend door
familieleden, vooral gezinsleden. Mantelzorgers dus. De overbelasting van mantelzorgers in de
thuissituatie is hoog. Ruim 50% van de mantelzorgers van mensen met dementie voelt zich tamelijk
tot zeer belast.

Deze cijfers geven het belang aan om de komende jaren beleidsmatig en in de uitvoering nog meer
aandacht te hebben voor mensen met dementie en hun mantelzorgers.

I nformatie/kern boodschap
De gemeente Roosendaal wil een inclusieve gemeente zijn voor alle kwetsbare burgers. Daarbij is het
College echter van mening dat de groep dementerenden en hun mantelzorgers extra aandacht
verdient gezien de huidige en de (verwachte) toekomstige omvang van de doelgroep. Het werken aan
een dementievriendelijke gemeenschap past ook bij de ambitie van Roosendaal om aan te sluiten bij
het programma Age Friendly City, 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.

Door ondertekening van de intentieverklaring 'Werken aan dementievriendelijke gemeenschap in
gemeente "Roosendaal" ' conformeert gemeente Roosendaal zich aan de afspraak de komen drie jaar
in te zetten op het dementievriendelijker maken van de Roosendaalse gemeenschap.

Bij de 'weg' naar een dementievriendelijke gemeenschap wordt de samenwerking gezocht met de
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.

Hoewel er binnen de gemeente al veel wordt georganiseerd op het gebied van dementie is ook
geconstateerd dat zorg en ondersteuning aan dementerende en hun mantelzorger nog beter kan. Zo
is nog veel te bereiken op het gebied van (het stimuleren) van samenwerking en het voorkomen van
versnippering. Daarnaast is het van belang bij het welslagen van de 'beweging naar een
dementievriendelijke gemeenschap' dat de doelgroep zelf (dementerende en hun mantelzorg) met
hun reeds bestaande netwerken, de buren, de (sport)verenigingen, scholen, winkels betrokken
worden. Binnen de gemeente zijn op dit gebied zeker nog slagen te maken.

Consequenties
Aan ondertekening van de intentieverklaring zitten geen directe kosten verbonden. Wel wordt vanuit
het programma, voor een periode van drie jaar, L00 uur (per jaar) aan ambtelijke inzet gevraagd om
te komen tot planontwikkeling en uitvoering.



Met ondersteuning van de PGraad en sticht¡ng Tetzal binnen Roosendaaleen Dementie Vriendelijke
Gemeente (DVG)-ñetwerk worden opgezet waarbij wordt aangesloten bij de lokale. situatie. Met de

netwerkpaitners zal vervolgens voor 20tg een activiteitenplan worden opgesteld dat door het College

zal worden vastgesteld.

Het College zegt toe het activiteitenplan 'Dementievriendelijke gemeenschap Roosendaal 2018', na

vaststelling in het College, ter informatie naar U Raad te sturen'

Communicatie
Het onderwerp is geagendeerd voor het wekelijkse persgesprek.

ln de Wereld Alzheimerweek wordt op 19 september wordt in de Kring een balletuitvoering gegeven

over het thema dementie. Deze bijeenkomst zal worden gebruikt als formeel startmoment
'Roosendaal op weg naar een dementievriendelijke gemeenschap'. Dit zal breed gecommuniceerd
worden in samenwérking met Alzheimer Nederland, Programmaraad Zorgvernieuwing en stichting
Zet.

Vervolg(procedure)
Jaarlijks zal het vastgestelde activiteitenplan 'Dementievriendelijke gemeenschap Roosendaal XXXX'

ter informatie naar de gemeenteraad worden gestuurd.

Bijlagen
Geen

Afsluiting en ondertekening
Wij vertrouwen erop U hiermede voldoende te hebben geÏnformeerd.
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