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Geachte Raads- en Burgerleden,
Het College heeft in haar Collegevergadering van 26 februari jl. ingestemd met het ‘Plan van
aanpak Dementie Vriendelijk Boekel’. Het doel van dit initiatief is het wegnemen van taboe
rondom (beginnende) dementie, door het vergroten van kennis bij onze inwoners. Graag
informeren wij u over dit voornemen.
Aanleiding
Door de flinke toename van het aantal mensen met dementie in de komende jaren en de daarbij
behorende druk op de mantelzorgers wordt de noodzaak om hierop actie te ondernemen groter.
Ook in Boekel stijgt het aantal dementerenden. In het Dorpsteam Boekel merken we steeds
meer de gevolgen hiervan: behoefte aan informatie, overbelaste mantelzorgers, stijgend beroep
op Wmo-voorzieningen, vragen over respijtzorg, opvang- en woonmogelijkheden, kwetsbare en
gevaarlijke gezinssituaties, beperkte toegang tot verpleeghuizen en een toenemende
samenwerking met huisartsen en andere zorgprofessionals. Dit is een logische ontwikkeling
want het doel van het Nederlandse zorgstelsel is dat mensen zo lang mogelijk thuis blijven
wonen, ook met dementie. Voorspellingen geven aan dat het aantal dementerenden in Boekel
stijgt van 160 in 2018 tot 220 in 20251, een stijging van 38%. In de jaren daarna stijgt het aantal
nog harder. Ondanks dat wat we al doen aan ondersteuning, willen we de Boekelse
samenleving beter informeren en het taboe doorbreken. Om zo onze inwoners voor te bereiden
op wat ook in eigen omgeving kan gebeuren, om de samenredzaamheid te bevorderen en om
er voor te zorgen dat mensen met dementie zo lang mogelijk mee kunnen (blijven) doen.
Het idee om actiever aan de slag te gaan, is ontstaan als gevolg van recente signalen uit het
Dorpsteam en Sint Petrus. Dit is in een stroomversnelling gekomen doordat een Boekelse
1

Bron: Factsheet Mensen met dementie per gemeente, Alzheimer Nederland 1-11-2018

Z/039404 AB/025094

inwoner en contactpersoon van het Alzheimer Café (gesubsidieerd door de gemeente) zich tot
de gemeente wendde met de oproep samen op te trekken. Hieruit is een initiatiefgroep ontstaan
bestaande uit genoemde Boekelse Alzheimer vrijwilliger, medewerkers van het Dorpsteam, de
beleidsmedewerkers Wmo en Gezondheid van de gemeente, een betrokken Boekelse
vrijwilliger en Zet (Brabants expertisecentrum voor participatie, toegankelijkheid en sociale
innovatie – gesubsidieerd door de Provincie om gemeenten dementievriendelijker te maken).
Dementievriendelijke gemeente
In het verleden is de gemeente kritisch geweest op het project ‘Dementievriendelijke
Gemeenten’ van de Provincie Noord-Brabant. We doen al veel aan ondersteuning en daar
hebben wij geen predicaat voor nodig. Daarbij was de werkwijze van Zet destijds, dat alle
verenigingen en vrijwilligers van de gemeente betrokken moesten worden. Maar de druk op
onze vrijwilligers is al groot en waarom moeten sportverenigingen nu ook al een rol pakken voor
mensen met dementie? Daarbij was er destijds weinig ruimte om een eigen invulling te geven
aan het proces.
Toch heeft de initiatiefgroep zich nu alsnog gewend tot Zet, vooral omdat daar al veel kennis en
communicatiemiddelen verzameld/ontwikkeld zijn, de Provincie nu het gehele
begeleidingstraject subsidieert (voorheen was dit cofinanciering) en Boekel dan sneller en
goedkoper aan de slag kan. Voorwaarde vanuit de initiatiefgroep is, dat aangesloten wordt bij
wat er in Boekel al is aan netwerken en samenwerking en geen nieuw circus wordt opgetuigd.
Het plan van aanpak van Zet voldoet aan deze voorwaarde en voldoet aan de vraag van de
initiatiefgroep voor een praktische en snelle Boekelse aanpak.
Beoogd resultaat
Het wegnemen van het taboe rondom (beginnende) dementie door het vergroten van de kennis
bij de inwoners.
Concrete resultaten:
1. Het realiseren van een (bewaar) flyer (uitnodigend, taboedoorbrekend, informerend), welke
vaker is te gebruiken, vernieuwen en actualiseren in de komende jaren.
2. Voortzetten van de huidige inzet en behoud van aandacht voor dementie binnen Boekel.
Boekel is een hechte gemeenschap waar veel lokaal wordt opgepakt en waar een sterk
sociaal netwerk is. De werkgroep wil dit proces versterken en waar nodig leren van andere
Dementievriendelijke Gemeenten.
3. Aansluiten bij aanbod van DVG-bijeenkomsten in de regio om meer kennis te vergaren.
De begeleiding van Zet start per 1 maart 2019 en eindigt op 31 december 2019.
Financiële consequenties en dekking
Aan de begeleiding van Zet zijn geen kosten verbonden; zij worden gesubsidieerd door de
Provincie Noord-Brabant. Ook aan de inzet van werkgroep (met in ieder geval de initiatiefgroep,
op verzoek aan te vullen met andere vrijwilligers) zijn geen kosten verbonden.
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Aan de te ontwikkelen communicatiemiddelen zijn wel kosten verbonden, maar hoeveel is
afhankelijk van verdere uitwerking. Deze kosten kunnen gedekt worden van het budget
‘Innovatie en Kanteling’ in de Wmo, kostensoort 667100-4438313, waar tot op heden nog
€ 15.000 beschikbaar is. Het is passend om dit budget hiervoor in te zetten, omdat deze
bedoeld is voor Wmo-vernieuwingen en het ‘stimuleren van eigen kracht in de samenleving’. In
het reguliere communicatiebudget van de gemeente is geen ruimte voor dit initiatief.
Inspanningen voor co-financiering
In het project wordt gezocht naar co-financiering door bijvoorbeeld een lokale bank, een lokaal
fonds of een zorginstelling om bijvoorbeeld de realisatie van een flyer mogelijk te maken.
Hiermee wordt tevens lokaal draagvlak voor het initiatief en de daarbij behorende activiteiten
gecreëerd. Omdat niet op voorhand gesteld kan worden dat co-financiering gaat lukken en of
deze dekkend zal zijn, is ook het ‘Innovatie en Kanteling’-budget beschikbaar gesteld voor dit
initiatief.
Wij hopen u op deze wijze voldoende over dit onderwerp geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groet,
College van B&W

Z/039404 AB/025094

