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Aan: wethouder Polderman

Betreft : Dementievriendelijke gemeente

ln de Roosendaalse Bode stond onlangs een artikel over de West-Brabantse afdeling van Alzheimer
Nederland. Daaruit bleek dat Roosendaal nog geen dementievriendelijke gemeente is i.t.t. omliggende
gemeentes als Steenbergen, Woensdrecht en Bergen op Zoom.

Het voordeelvan een dementievriendelijke gemeente is dat deze kan rekenen op steun van
professionals via de provincie.

Naar aanleiding hiervan stelt de CDA-fractíe onderstaande vragen aan wethouder Polderman.

1. ls de wethouder bekend met het bovengenoemde gegeven?

2. ls de wethouder bekend met de criteria waaraan een dementievriendelijke gemeente zou moeten
voldoen? Zo ja, welke criteria zijn dal?

3. De CDA-fractíe is van mening dat Roosendaal, ook vanwege de profilering als zorgstad, een
dementievriendelijke gemeente zou moeten zijn. Deelt de wethouder onze mening?

4. Zo ia, is er al overleg geweest met de afdeling West-Brabant Alzheimer Nederland en zijn er al
ontwikkelingen te melden op dit gebied?

Namens de CDA-fractie,

Sandra van den Nieuwenhof



Wij beantwoorden uw vragen als volgt:
1. Ja.

2. De criteria zijn bekend. Om als dementíevriendelíjke gemeente aangemerkt te worden, dient de

gemeente de intentieverklaríng' dementievriendelijke gemeente'te ondertekenen. Hiermee

maakt de gemeente samenwerkíngsafspraken met de Programmaraad zorgvernieuwing
psychogeriatrie. Door ondertekening van de verklaring spreekt de gemeente de intentie uit actief
te werken aan een dementievriendelijke gemeente die zorgt dat mensen met dementie zo lang

mogelijk kunnen participeren in de samenleving. Enerzijds door de aandacht voor het omgaan

met dementie te vergroten, anderzijds door het bevorderen van de levenskwaliteit van mensen

met dementie en hun familie en mantelzorgers. De ondersteuníng vanuit de Programmaraad van

de Provincie bestaat uit 70 uur advies in het eerste jaar en 50 uur in de 3 jaren daarna.

3. ln het kader van zorgstad Roosendaal en onze verantwoordelijkheid vanuit de Wmo ben ik van

mening dat w'tj moeten streven dat iedereen zo lang mogelijk kan participeren ín de samenleving.

Hierbij verdient de groep dementerenden en hun mantelzorgers zeker extra aandacht gezien de

omvang van de doelgroep. Binnen de gemeente worden al acties ondernomen om mensen met
dementie en hun mantelzorgers te ondersteunen. Zo is er bijvoorbeeld het maandelijkse

Alzheimercafé, waar dementerenden en hun mantelzorgers komen om ervaringen uit te wisselen,

wordt er een cursus 'omgaan met dementíe' gegeven voor mantelzorgers en vrijwilliger, worden

er bijeenkomsten 'vroegsignalering dementie' georganiseerd en kunnen mensen met vragen

terecht bij een dementieconsulent.

4. ln maart heeft er reeds een eerste verkennend gesprek plaatsgevonden met een delegatie van de

PG raad en Alzheimer Nederland.Zoals aangegeven bij vraag 3 heb ik zeker de intentie om ervoor

te zorgen dat dementerenden zo lang mogelíjk kunnen partícíperen in de samenleving en gebeurt

er ook al veel op dat vlak. ln westelijk Noord- Brabant hebben de Brabantse Wal gemeenten

reeds de intentíeovereenkomst ondertekend. Graag zou ik willen bekijken of we in onze Wmo-

regio (Roosendaal, Halderberge, Rucphen, Etten-Leur, Zundert en Moerdijk) kunnen besluiten te
werken aan een dementievriendelijke gemeenschap.

Daarnaast besef ik dat er meer kwetsbare groepen ouderen zijn. Om die reden wordt onderzocht
hoe Roosendaal mee kan doen met het programma Age Friendly City (AFC) van de Wereld

Gezondheidsorganisatie (WHO). Dit programma kan ons helpen bij de realisatie van onze ambitie

om Roosendaal een aantrekkelijke gemeente te laten zijn voor íedereen en ouderen in het
bijzonder.

Hoogachtend,

Het college van Burgemeester en Wethouders,

Namens deze,

Hugo Polderman,
Wethouder Wmo en minimabeleid


