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Geachte heer, mevrouw, 
 

Op de eerste plaats willen wij u bedanken voor uw brief aan de gemeenteraad 
over ‘Woudenberg nog meer geschikt maken voor mensen met dementie’ d.d. 
18 augustus 2022. Op 11 oktober ontvingen wij het verzoek van de raad om u 

een inhoudelijke reactie te geven op uw schrijven. Vandaar deze brief.  
 

In uw brief uit u onder andere uw verbazing over de extra kosten die zijn 
gemaakt voor de inzet van extra personeel ten behoeve van de opdracht “Het 
versterken van het aanbod van zinvolle activiteiten voor thuiswonende mensen 

met dementie”. Ook vraagt u zich af in hoeverre lokale organisaties vooraf 
geïnformeerd zijn over het voornemen tot het aantrekken van deze kracht. Door 

u een beeld te geven van het proces en de achterliggende redenen voor de inzet 
van mevr. M. Haan, beantwoorden wij uw vragen en hopen wij meer inzicht te 
geven in de stappen die genomen zijn. 

 
Het is een het feit dat het aantal mensen met cognitieve problemen en 

dementie in de komende jaren blijft toenemen. Ook zullen de dagactiviteiten 
voor ouderen die georganiseerd worden door professionele zorgorganisaties, 
steeds minder snel geïndiceerd worden bij (lichtere) cognitieve problematiek of 

(beginnende) dementie. Daarom hechten wij als gemeente waarde aan het 
ontwikkelen van structurele alternatieven, zo normaal en zo dichtbij mogelijk. 

Zo komen we tot een passend aanbod voor onze inwoners en hun netwerk: dat 
is onze opdracht en daarmee onze ambitie voor mensen met (beginnende) 
dementie. 
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Eind 2021 werden door het Rijk extra middelen en ondersteuning ter 

beschikking gesteld voor het versterken van het aanbod van zinvolle activiteiten 
voor thuiswonende mensen met dementie. Dit als onderdeel van de Nationale 

Dementiestrategie (2021-2030). Deze incidentele middelen, stelden ons in staat 
om op dit thema extra in te zetten.  
De urgentie van deze opdracht werd tevens vergroot door twee voorstellen uit 

de Woudenbergse bezuinigingsdialoog voor de jaren 2022 tot en met 2024. 
Deze voorstellen betreffen de ontwikkeling van aanvullend toegankelijk aanbod 

van zinvolle activiteiten in het voorveld (zowel individueel als collectief), 
waardoor mensen met (beginnende) dementie minder snel aanspraak hoeven te 
maken op zwaardere, geïndiceerde vormen van Wmo-dagactiviteiten. Daarbij 

willen we ervoor zorgen dat mensen met dementie de mogelijkheid krijgen om 
overeenkomstig hun wensen en mogelijkheden een rol in de samenleving 

kunnen blijven spelen.  
 
In uw brief schrijft u over de vele betrokken vrijwilligers, maatschappelijke 

organisaties, kerken en bedrijven die zich in vele vormen inzetten voor mensen 
met dementie. Hiervan zijn we als gemeente op de hoogte en dit koesteren wij.  

Om overzicht te krijgen van de verschillende belangen en perspectieven van de 
stakeholders, om de doelstellingen rondom het thema dementie met elkaar te 
verbinden en om de bestaande initiatieven in onze gemeente een plek te geven 

in deze ontwikkelingen, kost tijd en moeite. Omdat de ambtelijke capaciteit dit 
niet toeliet, hebben we in het voorjaar 2022 gekozen om de beschikbare extra 

middelen in te zetten voor extra personeel. Deze keuze hebben we ook 
besproken met de Coöperatie De Kleine Schans (CDKS).  

 
Ten slotte wijst ons op het feit dat er voorbij wordt gegaan aan de noodzakelijke 
begeleiding van personen met dementie. We kunnen u laten weten dat er juist 

om deze reden investeringsmiddelen zijn meegenomen in de voorstellen uit de 
bezuinigingsdialoog om in deze noodzakelijke begeleiding te voorzien. 

Daarnaast zoeken wij in deze ontwikkeling nadrukkelijk de samenwerking op 
met partners met expertise op dit gebied.  
 

Ondertussen is de opdracht van M. Haan afgerond. Begin november zal een 
eerste gezamenlijke bijeenkomst plaatsvinden met verschillende partijen zoals 

onder andere CDKS, diverse zorgaanbieders voor mensen met dementie, 
Casemanagers dementie, de initiatiefgroep Odensehuis en Senioren Welzijn 
Organisatie (SWO). Met hen zullen we in gezamenlijkheid de vervolgstappen 

bepalen en benodigde andere stakeholders actief blijven uitnodigen.  
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Via deze weg willen wij u laten weten dat wij uw betrokkenheid waarderen en 
dat u als belangenvereniging van de senioren in Woudenberg, welkom bent om 

mee te blijven denken in deze ontwikkeling.  
 
 

Hoogachtend, 

Burgemeester en wethouders van Woudenberg 

 

 

D.C.G. Ruseler                  M. Jansen-van Harten 

secretaris                                 burgemeester 

 


