
Collegeadvíes VKA 
Besluitenmgístmtíei u Postregistratíenummer z Z.338783/D.242431 

Openbaar Ja Internet Nee 

Datum lnboeken 

Gemeente 
Woudenberg naar RMD Ja OR Nee 

Communicatie Nee Europese regelgeving Nee 

Via COMMISSIE Nee 

Anders:

Onderwerp Reactie op brief Senioren Belangen `Woudenberg nog meer geschikt maken 
voor mensen met dementie'

Advies w Kennisnemen van de ingekomen brief van Senioren Belangen aan de 
gemeenteraad op 18 augustus 2022;

v Akkoord gaan met het versturen van de bijgevoegde reactie aan 
Senioren Belangen;
Deze reactie ter kennisname via de ingekomen stukken aanbieden aan 
de gemeenteraad.
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Datum vergadering 8 november 2022 Agendapunt: 06 

Besluit:

Oenbare besluitenll'st B&W veraderin 8 november 2022:
Akkoord 

Retour naar afdeling op:

Ter archivering aangeboden op:

Inleiding 
Op 18 augustus 2022 heeft Senioren Belangen een brief gestuurd aan de gemeenteraad van 
Woudenberg. Deze brief ging over de inzet van een extra externe ten behoeve van het aanbod 
dementie in de gemeente Woudenberg. Op 11 oktober 2022 heeft het presidium aan het 
college gevraagd om de brief van Senioren Belangen te beantwoorden.

Samenvatting 
In de brief aan de gemeenteraad uit de vereniging Senioren Belangen hun zorgen en verbazing 
over het maken van extra kosten door inhuur van extern personeel door de gemeente omwille 
van het onderwerp “Woudenberg nog meer geschikt maken voor mensen met dementie". In 
de reactie op hun brief, lichten wij de achtergronden en motivatie van de gemeente toe. We 
ronden af met een vooruitblik op de volgende fase van de ontwikkelingen rondom het aanbod 
voor mensen met (beginnende) dementie. Ten slotte wordt Senioren Belangen in deze reactie 
uitgenodigd om mee te blijven denken in deze ontwikkeling.

Punten die aan de orde komen:

Meerdere inhoudelijke argumenten waaruit de complexiteit van het onderwerp duidelijk 
wordt en daarmee de extra inzet gerechtvaardigd is, zoals:

o Trend: toename van inwoners met cognitieve problemen en (beginnende)
dementie;

o Trend: afnemen van indicaties/beschikkingen voor professionele Wmo~
dagactiviteíten. Hierdoor ontstaat er een behoefte aan laagdrempelige 
alternatieven in het voorveld.

o Trend: zorg wordt zo normaal en zo dichtbij mogelijk georganiseerd;
o Uitwerking bezuinigingsvoorstellen rondom Dementie 
o Trend: dat mensen met dementie de mogelijkheid krijgen om overeenkomstig 

hun wensen en mogelijkheden een rol in de samenleving kunnen blijven spelen.
Enkel door de beschikbaarheid van de incidentele middelen van het Rijk in 2021 zijn wij 
als gemeente in staat geweest extra personeel voor deze opdracht in te zetten;
Fase van onderzoek en inventarisatie is nu afgerond.. Op basis van de bevindingen zal in 
gezamenlijkheid met de CDKS en andere stakeholders de vervolgstappen worden 
vastgesteld en genomen.
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