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Amendement 7

Waarderingssubsidie Odensehuis Animi Vivere
Aangenomen:
Voor:

CDA, D66, Kernachtig
Wijchen, PvdA, Sociaal Wijchen, Wijchen
Lokaal

Tegen: VVD

Amendement van de fracties Kernachtig Wijchen, D66,
Partij van de Arbeid, Sociaal Wijchen en CDA
Eerste indiener amendement: Joke Joling
ingediend: 9 november 2017
Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:
Als beslispunt toevoegen:
Aan het Odensehuis ‘Animi Vivere’ een waarderingssubsidie van
10.000 euro incidenteel beschikbaar stellen. Dit bedrag op te nemen in het incidentele perspectief, welke afgedekt wordt uit de Algemene reserve.
Toelichting:
Wijchen krijgt de komende jaren steeds meer te maken met dementie, ook met dementie op jonge leeftijd. Het Odensehuis richt
zich vooral op de groep jong dementerenden en is een aanvulling
op het bestaande aanbod in Wijchen. Laagdrempelige opvang van
jong dementerenden heeft een belangrijke functie in de ondersteuning van jong dementerenden en hun jonge mantelzorgers. De ondersteuning maakt mogelijk dat zij in een vroegtijdig stadium ontlast worden en langer thuis kunnen wonen. Dit bevordert het welzijn van betrokkenen en hun omgeving. Preventie leidt ertoe dat
beroep op zwaardere zorg, pas op een latere leeftijd nodig is. Dit
kan kostenbesparing opleveren.
Met het Odensehuis is er een professioneel aanbod dat in de behoefte voorziet, voor betrokkenen uit Wijchen en de regio. Ondanks
het gegeven dat wij ‘Dementie vriendelijke gemeente’ willen zijn, is
deze laagdrempelige dagopvang voor jong dementerenden en hun
mantelzorgers, nog niet opgenomen in het Wijchense aanbod. Indieners zijn van mening dat dit initiatief de kans verdient zijn
meerwaarde te bewijzen. Met een eenmalige financiële subsidie willen wij het belang van dit initiatief ondersteunen en het de tijd gunnen om zich te ontwikkelen en steun te werven van andere gemeenten in de regio.
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Namens de fracties van
Kernachtig Wijchen, Joke Joling
D66, Kees van Galen
Partij van de Arbeid, Zainab Osman
Sociaal Wijchen, Dorien van den Bos
CDA, Elaine van Haren

