Adviesraad Samenleving Drechterland
Betreft: verslag periode oktober – december 2018
In deze periode hebben we tweemaal vergaderd en tweemaal een middag met speciaal thema.
DEMENTIEVRIENDELIJKE GEMEENTE

Drechterland wil op termijn een dementievriendelijke gemeente zijn. Op 21 september hebben
we met een aantal organisaties een voorlichtingsbijeenkomst gehad over dementie. Deze
bijeenkomst moest stof opleveren om te komen tot een plan van aanpak. Ook hebben wij nog
een aparte reactie gegeven (zie onder ‘overige publicaties’) die we konden toelichten in een
RTG. Op 26 november heeft de raad dit plan vastgesteld. Heel belangrijk is dat zoveel mogelijk
mensen de on line training doen, te zien op de site van ‘samendementievrienlijk.nl’ ,een
training van zo’n 15 minuten, maar heel nuttig om mensen met dementie te herkennen. Er is
een uitvoeringsschema met tal van acties – alle in 2019- die uiteindelijk moeten leiden tot het
gewenste predicaat ‘dementievriendelijke gemeente’
GELDKRANT

In november vorig jaar is de Nibud geldkrant huis aan huis bezorgd. Daarin staan tal van
aanbevelingen voor mensen die financiële hulp kunnen gebruiken dan wel een financieel
steuntje in de rug. Deze krant is gepresenteerd en toegelicht aan tal van organisaties op een
middag in het gemeentehuis. Met name voor het onderwerp ‘fashioncheque’ hebben wij ons
sterk gemaakt om het bedrag op te hogen naar € 200,- , beschikbaar voor elk kind uit de
gemeente dat thuis wat minder te besteden heeft. De gemeente stelde € 100,- voor en wij €
250,-. Afkomstig uit de z.g. Klijnsma-gelden. Vernoemd naar voormalige staatsecretaris
Klijnsma, die aan elke gemeente een bedrag beschikbaar stelde, alleen maar bedoeld voor
directe uitgaven aan kinderen uit arme gezinnen.
VERDER NOG

De manager van Team Inzet heeft ons bijgepraat over hun werk dat te maken heeft met het
oplossen van meervoudige problematieken die spelen in huishoudens als het gaat om
jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning.
We hebben ons bemoeid zonder succes met de maatregel van de gemeente om ouderen niet
langer in het Noorderlandhuis te laten sporten.
We blijven erop hameren dat de gemeente de z.g. blijverslening beschikbaar gaat stellen waar
dat elders al lang het geval is. Ouderen kunnen dan een beroep op de gemeente voor een
‘zachte’ lening voor een verbouwing om zo langer thuis te kunnen blijven wonen.
Ten slotte willen wij 2019 benutten om een netwerk van mensen op te bouwen uit
verschillende geledingen die ons gaan voeden met materiaal dat we kunnen gebruiken bij ons
werk.
Venhuizen, 3 januari 2019
Groet, P. Boon, voorzitter

