MOTIE
Betreft: Dementievriendelijke gemeente
Datum : dinsdag 13 november 2018
De gemeenteraad van Zaanstad bijeen voor de besluitvorming begroting

Constaterende dat:
– Eén op de vijf ouderen last krijgt van een lichtere of zwaardere vorm van dementie;
– Zaanstad momenteel circa 2.400 inwoners heeft die aan dementie leiden en dit aantal tot 2040
zal oplopen tot 4.500 inwoners met dementie ( bron: Alzheimer Nederland );
– : V1-2018
Met deze cijfers nog geen rekening is gehouden met de groei van de gemeente Zaanstad naar
Versie
200.000 inwoners;
– Mensen met de diagnose dementie gemiddeld nog 8 jaar leven, waarvan 70% thuis woont en
het streven van de Alzheimer Stichting Nederland is om dit percentage te verhogen naar 80%;
– Dat zogenaamde instellingszorg alleen nog wordt toegekend aan zogenaamde zware zorg om
zo de kosten binnen de zorg te beheersen.

Overwegende dat:
– De Gemeente Zaanstad een dementievriendelijk gemeente zou moeten zijn;
– Iemand met dementie in eerste instantie vooral zorg krijgt van een mantelzorger ( veelal
partner, kind en kleinkind );
– Uit cijfers blijkt, dat bijna 54% van de mantelzorgers van iemand met dementie tamelijk tot
overbelast is;
– De gemeente tot taak heeft om deelname van deze groep mensen en hun mantelzorgers in de
samenleving te bevorderen;
– Er goede resultaten zijn geboekt bij andere gemeente die er op gericht zijn om een
dementievriendelijke samenleving te vormen.

Vraagt het college om:
– In 2019 met voorstellen te komen om van de gemeente Zaanstad een dementievriendelijke
gemeente te maken;
– Daarbij gebruik te maken van de expertise van Alzheimer Nederland – Zaanstreek/Waterland en
andere lokale organisaties die zorgdragen voor de genoemde doelgroep
– Onder andere gebruik te maken van het zogenaamde driestappenplan van de Alzheimer
Nederland.

En gaat over tot de orde van de dag.
Peter van Haasen
Harrie van der Laan
Geert Rijken

- Partij voor de Vrijheid
- Partij voor Ouderen en Veiligheid
- Partij van de Arbeid
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Toelichting:
Alzheimer Nederland heeft veel kennis en ervaring op het gebied van het zijn van een “dementie
vriendelijke gemeenten”. Op basis van deze ervaring heeft Alzheimer Nederland een driestappenplan (
https://www.alzheimer-nederland.nl/sites/default/files/directupload/stappenplandementievriendelijke-gemeenten.pdf ) waarmee Zaanstad met relatief eenvoudige maatregels de
leefomgeving en ondersteuning aan mensen met dementie kan verbeteren.
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