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Motie:  Dementievriendelijke gemeente 

De raad van de gemeente Delfzijl, in vergadering bijeen op donderdag 29 september 2016; 

 

Inleiding.  

Dementie:  in de familie, bij vrienden maar ook op straat of op het werk, we krijgen er allemaal mee 

te maken. Naast de mantelzorgers speelt ook de gemeente een belangrijke rol om mensen met 

dementie en de mensen in hun omgeving zo lang mogelijk te laten genieten van hun leven.  

 

Overwegende dat: 

 

• dat de door de Alzheimer Stichting Nederland gepresenteerde cijfers een forse toename van 

het aantal inwoners met dementie laat zien; 

• door de transformatie/transitie van het sociaal domein ernaar wordt gestreefd dat mensen 

langer in hun eigen leefomgeving (huis) blijven wonen; 

• mensen met dementie en hun mantelzorgers zelf ook vaak de wens koesteren om zo lang 

mogelijk thuis te wonen; 

• naarmate de dementie vordert, dit steeds lastiger wordt; 

• mensen met een diagnose dementie gemiddeld nog 8 jaren leven, waarvan 70% thuis woont 

en de doelstelling van de Alzheimer Stichting Nederland is om dit percentage te laten stijgen 

naar 80%; 

• iemand met een dementie in de eerste instantie vooral zorg krijgt van de mantelzorger 

(veelal partner of kind); 

• uit cijfers blijkt, dat bijna de helft van de mantelzorgers van iemand met een dementie 

tamelijk tot zwaar overbelast is; 

• naast de impact op individueel niveau de ziekte ook op maatschappelijk niveau een groot 

probleem wordt, dat naarmate de dementie vordert nog meer toe. 



• de kans op het ontwikkelen van een dementie 1 op 5 is en naast ouderen er ook een stijging 

van jonge mensen met dementie is; 

• dat zogenaamde instellingszorg alleen nog wordt toegekend aan de zogenaamde zware 

zorg om zo de kosten binnen de zorg te beheersen; 

 

Van mening is, dat: 

 

• De gemeente tot taak heeft om deelname van mensen met een beperking in de samenleving 

te bevorderen (' Iedereen doet mee'); 

• Participeren in het maatschappelijk leven ook voor deze doelgroep en hun mantelzorgers van 

groot belang is; 

• Deze groep mensen en hun mantelzorgers bijzondere aandacht vragen van overheid en 

samenleving; 

• De gemeente vanuit haar eigen rol, o.a. als uitvoerder van de Wmo maar ook op het terrein 

van andere dienstverlening aan de burgers, een bijdrage kan leveren aan de ondersteuning 

van mensen met dementie en hun mantelzorgers;  

• Er goede resultaten zijn geboekt bij andere gemeenten met een dementie aanpak die erop 

gericht is een dementievriendelijke gemeenschap te vormen.  
 

Vraagt het college: 

 

• Voor eind 2016 met voorstellen te komen om van de gemeente Delfzijl een 

dementievriendelijke gemeente te maken; 

• Daartoe onder andere gebruik te maken van het zogenaamde driestappenplan van de 

Alzheimer Nederland*; 

 

  

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

Henk Lameijer, fractievoorzitter Fractie 2014 

Arie Heuvelman, fractievoorzitter 

Cor Buffinga, fractievoorzitter ChristenUnie 

Mario Brouwer, fractievoorzitter PvdA 

Piet van Hoogdalem, fractievoorzitter CDA 

Els Zijlstra, fractievoorzitter D66 

 

Toelichting: Alzheimer Nederland heeft  veel kennis en ervaring op gebied van “het dementie  

vriendelijk zijn” van gemeenten. Op basis van deze ervaring, ook buiten Nederland, heeft 

Alzheimer Nederland  een driestappen plan (zie bijlage) ontwikkeld  waarmee een gemeente met 

relatief eenvoudige maatregelen de leefomgeving en ondersteuning aan mensen met dementie kan 

verbeteren;   

Verdere  toelichting wordt in de vergadering gegeven. 


