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Betr. Advies 2020-04

Aan het college van Burgemeester & Wethouders,

Geacht college,
Onlangs hebben we met twee ambtenaren een uitvoerige bespreking gehad over het ‘Plan van
Aanpak’ om te komen tot een dementievriendelijke gemeente; verderop vindt u een aantal
aanbevelingen.
We vinden het een ambitieus plan dat we van harte ondersteunen; er zal een goede campagne
moeten worden gestart om zoveel mogelijk burgers en leden van verenigingen de online-training te
laten volgen.
We misten wel de specifieke invulling van de paragraaf ‘woonvisie’; alvorens we volledig kunnen
instemmen met het plan willen we graag een goede invulling daarvan met aandacht voor de
verschillende woonvormen (al dan niet ingevuld met ondersteuning van mantelzorgers).
We zouden graag zien dat er in het voortgezet onderwijs aandacht komt voor dementie, eventueel in
combinatie met maatschappijleer. De trainingen, met acteurs*), die u voor o.a. uw eigen ambtenaren
gaat geven, zouden natuurlijk ook uitstekend op het middelbaar onderwijs gegeven kunnen worden.
Worden er naast de Wmo-Adviesraad nog andere burgers en/of verenigingen - zoals in de
doelstelling omschreven - benaderd om inbreng te leveren?
Hoe denkt u voor betrokkenen een sterk netwerk te kunnen realiseren, resp. faciliteren?
Duidelijk is ook dat ondernemers, en met name zij die werkzaam zijn in supermarkten en in het
winkelcentrum, tot een van de eersten in aanmerking zouden moeten komen voor een degelijke
training*).
Daarnaast denken we dat er mogelijkheden zijn om de werkgroep Toegankelijk@stedebroec.nl te
betrekken bij de uitrol van dit ‘Plan van Aanpak’.
We hopen u met dit advies van dienst te zijn en zien de definitieve versie graag ter beoordeling
tegemoet.
Met vriendelijke groet,
Namens de Wmo-Adviesraad SB

Fred Bertrand
*) Wellicht dat de plaatselijke toneelverenigingen hier een rol in kunnen spelen.
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