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Onderwerp: Dementievriendelijke gemeente / Samen dementievriendelijk

De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 6 mei 2019
gehoord de beraadslagingen,

overwegende dat
1. in de Perspectiefnota uitgegaan wordt van een vitale samenleving, waarin we onze 

inwoners en bedrijven meer en nadrukkelijker betrekken bij de uitdagingen die we de 
komende jaren willen aangaan;

2. omdat we steeds ouder worden stijgt het aantal mensen met dementie;
3. één op de vijf Nederlanders dementie krijgt,
4. het aantal dementerenden in Noordoostpolder in 2020 770 personen omvat en in 

2030, vanwege de vergrijzing, 1100 personen;
5. het ministerie van VWS gemeenten opdraagt te gaan voor een dementievriendelijke 

samenleving,

van mening dat
1. de keuze om te gaan voor een dementievriendeiijke gemeente aansluit bij de 

strategische raadsagenda waarin iedereen uitgedaagd wordt om voor een 
samenleving te zorgen, waar het goed wonen, werken en leven is en waar we met 
elkaar zorg en verantwoordelijkheid dragen voor elkaar;

2. mensen met dementie zo lang mogelijk mee moeten kunnen blijven doen in de 
samenleving;

3. kennis van dementie, begrip voor dementerenden en hun mantelzorgers en 
mogelijkheden om mee te blijven doen in het bedrijfsleven, middenstand, 
sportverenigingen en gemeente optimaal benut moet blijven;

4. de gemeente begeleiding op maat, incl. respijtzorg, mogelijk moet maken voor 
mensen met dementie en hun mantelzorgers;

5. de gemeente de kennis van dementie binnen de eigen organisatie en de 
gemeenschap moet vergroten, bijvoorbeeld door het aanbieden van trainingen 
'Omgaan met dementie',

verzoekt het college
1. de campagne 'Samen maken we Noordoostpolder dementievriendelijk' op te starten, 

gerelateerd aan het Deltaplan Dementie (www.samendementievriendeliik.nlj;
2. budget vrij te maken in de begroting en bij succes eveneens in de daarop volgende 

begrotingen om uitvoering mogelijk te maken van het Driestappenplan dementie 
vriendelijke gemeente, bestaande uit: 1 participeren in het dementienetwerk, 2 de 
kennis over dementie vergroten, 3 begeleiding op maat;

3. organisatie en coördinatie van 'Samen maken we Noordoostpolder 
dementievriendelijk' te borgen bij de afdeling maatschappelijke ontwikkeling;

4. na een jaar de stand van zaken met betrekking tot de campagne te evalueren in de 
Commissie Samenlevingszaken op behaalde resultaten en voortgang

en gaat over tot de orde van de dag.
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