Adviesraad Samenleving Drechterland
Aan het college van burgemeester en wethouders van Drechterland
Venhuizen, 9 oktober 2018
Betreft: plan van aanpak dementievriendelijke gemeente

Geacht college,
Zoals toegezegd in onze vergadering van 27 september, volgen onderstaand een aantal
adviezen naar aanleiding van de voorwaarden/activiteiten uit de nota Dementievriendelijke
Gemeente.
Eerste voorwaarde “training”
Hierbij wordt geen activiteit genoemd. Wij stellen voor een online training samen te (laten)
stellen, die verplicht gevolgd moet worden door alle medewerkers van de gemeente. Ook
stellen wij voor deze training ter beschikking te stellen aan de gemeenteraadsleden en hun
ondersteuners. Daarnaast zou de training op de site van de gemeente geplaatst moeten
worden zodat ook de burgerij hem kan volgen.
Derde voorwaarde “beleid”
Hierachter staat “geen beleid”. Dit wekt bevreemding. Het zou toch zo moeten zijn dat in de
werkinstructies voor de medewerkers voorgeschreven wordt dat zij bij het opstellen van iedere
beleidsnota moeten nagaan of deze geen dementie onvriendelijke maatregelen bevat? Dit
aspect moet ook in de training opgenomen worden.
Vierde voorwaarde “thuis kunnen blijven wonen”
Wij kennen echtparen van wie één der partners dementerend is, die graag thuis willen blijven
wonen, maar wier woning daarvoor (ingrijpend) aangepast moet worden. In dit verband
vestigen wij nogmaals uw aandacht op ons eerder uitgebrachte advies over de “blijverslening”
(Zie bijlagen).
Vijfde voorwaarde “veilige en prettige leefomgeving”
Ook hierachter staat geen activiteit vermeld. Hierbij zou de gemeente er toch aan kunnen
denken dat bij de herinrichting van de openbare ruimte opvallende herkenningspunten in stand
worden gehouden, zodat de dementerende zich kan blijven oriënteren?
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Tot slot
In de voorwaarden opgesteld door de stichting Dementie vriendelijk, die eerder in deze nota
vermeld worden staat als laatste gedachte punt “iets compleet anders”. Wij denken hierbij aan
het volgende.
Afgezet tegen de kosten van alzheimer/dementie (geraamd op 5 miljard en op afzienbare
termijn oplopend tot 10 miljard) wordt er relatief weinig geld besteed aan het onderzoek naar
de oorzaken van alzheimer en dementie, met als doel preventie. Wij hebben onlangs in de pers
gelezen dat bijvoorbeeld het onderzoek naar eiwit plaques als oorzaak van Alzheimer enigszins
op een dood spoor is geraakt. Wij stellen daarom voor dat de gemeente per inwoner
bijvoorbeeld 1 euro (mag ook meer zijn) ter beschikking van de Alzheimer stichting stelt om
veel belovende onderzoeken mogelijk te maken. Als u dit idee overneemt kunt u ook de
andere West-Friese gemeenten hiervoor enthousiast maken en wellicht de overige gemeenten
in Noord-Holland en het hele land.
Wij hopen u hiermee van dienst te zijn geweest en zien uw reactie graag binnen 2 weken
tegemoet.
Met vriendelijke groet,
Namens de adviesraad,

Piet Boon,
voorzitter

bijlagen:
brief aan college over blijverslening
reactie college op deze brief
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