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Emmeloord, 19 april 2022. 
 
Onderwerp 
Plan van aanpak – activiteiten voor thuiswonende mensen met dementie 
 
Advies raadscommissie 
[…]  
 

Aan de raad. 
Status: ter besluitvorming 

 
Voorgesteld besluit 

1. Een uitgekeerd budget van € 50.000 beschikbaar te stellen voor de uitvoering van het plan 
van aanpak ‘versterken aanbod van zinvolle activiteiten voor thuiswonende mensen met 
dementie’; 

2. De 14e wijziging van de Programmabegroting 2022-2025 vast te stellen. 
 
Doelstelling 
Het versterken van het aanbod van zinvolle activiteiten voor thuiswonende mensen met dementie.  
 
Inleiding 
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) riep gemeenten in 2021 op om te 
reageren als zij in 2022 aan de slag wilden met het versterken van aanbod van zinvolle activiteiten 
voor thuiswonende mensen met dementie. Het VWS stelde subsidie beschikbaar voor een beperkte 
groep gemeenten. Een aantal gemeenten werd geselecteerd en ontving € 50.000 voor de uitvoering 
hiervan. Gemeente Noordoostpolder is één van deze geselecteerde gemeenten. In 2022 gaat 
Noordoostpolder hier mee aan de slag.  
 
Beleidsreferentie 

- Deelplan Wmo & Volksgezondheid   
- Lokaal Preventieakkoord Noordoostpolder 
- Motie 2019-05-13 ‘Dementievriendelijke gemeente / Samen dementievriendelijk’  

 
Argumenten 
1.1. Dit sluit aan bij ons beleid Sociaal Domein 

In het deelplan Wmo en Volksgezondheid is vastgelegd dat we inzetten op de aanpak ‘Samen 
dementievriendelijk’. Het doel van deze aanpak is om te komen tot een gemeenschap waarin 
iedereen dementie accepteert en meer mensen dementie herkennen en er ook mee om kunnen 
gaan. Ook in het Lokaal Preventieakkoord staan acties benoemd over dementie. Het inzetten op 
dit project sluit daardoor aan bij bestaand beleid. Samen met maatschappelijke partners zoals 
Zorggroep Oude en Nieuwe Land, Alzheimer Trefpunt de werkgroep Samen Dementievriendelijk, 
ouderenbonden, Carrefour, Flevomeer bibliotheek en vertegenwoordigers van kernen in 
Noordoostpolder kwam het plan van aanpak tot stand. Met dit plan van aanpak geven we 
uitvoering aan de opdracht van het ministerie van VWS.  

 
1.2. & 2.1. Dit budget stelde het Rijk beschikbaar voor dit doel  

Het VWS stelde € 50.000 via de decembercirculaire van 2021 aan de gemeente Noordoostpolder 
beschikbaar. Dit is een Decentralisatie uitkering. Dit betekent dat er geen specifieke 
verantwoording afgelegd hoeft te worden over de besteding van deze middelen. De financiële 
middelen kunnen naar inzicht van gemeente besteed worden. Maar wel met het doel dat het 
budget ingezet wordt voor dit project. 
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1.3 & 2.2. Het budget moet nog door de raad beschikbaar gesteld worden 

Om de bijdrage van het Rijk te kunnen gebruiken, moet de raad hem eerst beschikbaar stellen. 
Dat vraagt ook om een begrotingswijziging. Het beschikbaar stellen van budgetten en het wijzigen 
van de begroting zijn bevoegdheden van de raad.  

 
Kanttekeningen 
Geen 
 
Planning/uitvoering 
Na besluitvorming voeren we het plan van aanpak uit.  
 
Bijlagen 

1. Plan van aanpak – ‘Versterken aanbod van zinvolle activiteiten voor thuiswonende mensen 
met dementie’  

 
 
Het college van burgemeester en wethouders, 
de secretaris,                     de burgemeester, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Portefeuillehouder : M.B.W. Uitdewilligen 
Steller : mevrouw C.E. Binnenmars; 0527633277; c.binnenmars@noordoostpolder.nl 
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De raad van de gemeente Noordoostpolder, 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 april 2022, no. 22.0000654; 
 
gelet op artikelen 189-191 Gemeentwet; 
 

B E S L U I T: 
 

1. Een uitgekeerd budget van € 50.000 beschikbaar te stellen voor de uitvoering van het plan 
van aanpak ‘versterken aanbod van zinvolle activiteiten voor thuiswonende mensen met 
dementie’; 

2. De 14e wijziging van de Programmabegroting 2022-2025 vast te stellen. 
 
Aldus besloten in de openbare vergadering 
van 18 mei 2022. 
De griffier,             de voorzitter, 
 


