Raadsvergadering: 04 juli 2019
Besluit: Ingetrokken

Motie 07
Datum ingekomen
Volgnummer
Status
Registratienummer
Onderwerp

02 juli 2019
INGETROKKEN
Bij19-532

Dementievriendelijke gemeente

De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 04 juli 2019 behandelend
agendapunt 03 met als onderwerp Jaarstukken 2018 en Voorjaarsnota 2019
Constaterende dat:
-

het aantal personen met dementie de komende jaren toe zal nemen;
mensen met dementie steeds langer zelfstandig blijven wonen;
mantelzorgers van deze zorgbehoevenden zwaar worden belast;
in de raadsbrief van 31 oktober 2017 (Bij17-520 / Cbb-170352) werd bevestigd dat – ondanks
er vele goede activiteiten op dit dossier plaatsvinden - een gericht dementiebeleid in de
gemeente ontbreekt
dat in contacten met een aantal betrokken organisaties de behoefte blijkt dat er meer moet
gebeuren
in het raadsprogramma 2018-2022 expliciet is opgenomen dat het college een visie zal geven
om te komen tot het predicaat “dementievriendelijke gemeente”
in de beantwoording van de technische vragen VJN 2019 aangegeven is dat in het najaar 2019
een bijeenkomst met stakeholders wordt gehouden
de gemeente Heerhugowaard en de gemeente Langedijk procentueel de grootste stijging van
het aantal mensen met dementie verwachten in Noord-Holland Noord;
in de “Dementie monitor 2016 gemeente Heerhugowaard” een voorbeeld van de gemeente
Hoorn is opgenomen van een intentieverklaring “dementievriendelijke gemeente”

Overwegende dat:
-

er thans geen dementiebeleid in de gemeente is vastgesteld, maar het raadsprogramma wel
een gerichte visie ten aanzien van dementie van het college vraagt;
de verwachte demografische ontwikkelingen een concreet plan en gerichte inzet ten aanzien
van dementie rechtvaardigen;
dit plan ook de functie heeft om de geboekte vooruitgang op dit dossier te borgen
een intentieverklaring “Heerhugowaard dementievriendelijk” basis biedt voor dit concrete plan
en voor gerichte actie ten aanzien van de maatregelen rondom dementie
de ambtelijke fusie van de gemeente Langedijk met de gemeente Heerhugowaard het nog beter
mogelijk maakt op dit dossier nauwer samen te werken

Verzoekt het College om:
1. samen met de stakeholders in 2019 een intentieverklaring “Heerhugowaard
dementievriendelijk” op te stellen;
2. bij het verder vormgeven van het beleid ten aanzien van dementie en het opstellen van de
intentieverklaring nadrukkelijk ervaringsdeskundigen te betrekken
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3. aan deze intentieverklaring, in overleg met de stakeholders een actieplan te koppelen;
4. om na deze intentieverklaring in overleg te treden met de gemeente Langedijk om de
mogelijkheden voor samenwerking op dit dossier te beschouwen (voorgenomen
samenwerking met de gemeente Langedijk mag niet tot vertraging leiden van het opstellen
van de intentieverklaring)..
En gaat over tot de orde van de dag,
Seniorenpartij
W.J. Mandersloot

VVD
F. Hoekstra

D66
M. Feelders
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