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Reactie op brief Werkgroep
Dementievriendelijke gemeente

Beste leden en duoburgerleden,
Via de griffier hebben wij het verzoek ontvangen om een advies te geven bij de brief van de werkgroep
Dementievriendelijke gemeente (DVG).
Op 29 maart 2017 heeft een afvaardiging van de werkgroep DVG gesproken met de raadswerkgroep Sociaal Domein.
Verzoek van de werkgroep DVG was om de gemeenteraad te informeren over de activiteiten, de noodzaak en te vragen
om commitment. Vanuit de raadswerkgroep is daarbij verzocht om een brief om dit te kunnen bespreken bij het
beleidskader.
In de brief van de werkgroep DVG wordt uitgebreid ingegaan op het belang van de aandacht voor het groeiend aantal
inwoners met dementie. Wij ondersteunen dit volledig. Dat is ook de reden dat het college in 2013 heeft besloten tot het
tekenen van de intentieverklaring dementievriendelijke gemeente. In 2016 hebben wij dit nogmaals bekrachtigd en
aangegeven dat wij de aandacht voor dementie de komende járen willen voortzetten. Dat doen we onder andere door
deelname aan de werkgroep DVG, het Regionaal Platform Dementieondersteuning (RPD) en door het faciliteren en
bekostigen van diverse pilots. De verzoeken van de werkgroep DVG sluiten daarmee aan bij het beleid dat wij voeren.
De werkgroep DVG vraagt vooral om commitment en om als gemeente het goede voorbeeld te geven. Conform het eind
2016 genomen besluit kunnen wij toezeggen dat wij ons daarvoor inzetten. In hetzelfde besluit is opgenomen dat wij het
voorzitterschap van de werkgroep DVG overdragen aan WijZijn Traverse, maar wel ambtelijk vertegenwoordigd blijven bij
de werkgroep. Ook hebben wij toegezegd de werkgroep te blijven faciliteren met een locatie en koffie/thee et cetera.
Verder is er voor de werkgroep nog een werkbudget beschikbaar van î 1.500,-. Wij ondersteunen de activiteiten van
deze werkgroep volledig en wethouder Kammeijer wil graag met de leden van de werkgroep DVG in gesprek gaan om de
Ínhoud van hun briefte bespreken.

Jacob Obrechtlaan 4
4611 AR Bergen op Zoom
Estadskantoor@bergenopzoom.nl

Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom
lwww.bergenopzoom.nl

T140164
F (0164)245356
KvK 20169091

B nv BNG rek. nr. 28.50.00.942
B IBAN: NL41BNGH 0285000942
B BIC: BNGHNL2G

Wij adviseren u van harte om ook als gemeenteraad het belang van de aandacht voor dementie te onderstrepen en in uw
eigen netwerken dit naar voren te brengen. Om zoveel mogelijk inwoners te kunnen informeren zoekt de werkgroep DVG
altijd goede ingangen bij verenigingen, scholen, ondernemers et cetera. Op deze wijze kunt ook u daarbij helpen.
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