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Geachte leden van de raad, 
 
 

Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente. 

   

 Bezoekadres  E-mailadres 

 Burgemeester van der 

Dussenplein 1 

y.vanwijke@hengelo.nl 

Telefoonnummer 

  14-074 

Op 10 november 2021 is door uw raad de motie dementie vriendelijke gemeente aanvaard. In deze 

motie draagt u ons op:  

1. Te komen met een beleidsplan dementie vriendelijke gemeente waar in ieder geval de 

consequenties voor wonen, activiteiten aanbod en scholing is opgenomen. 

2. Bij het tot stand komen van dit plan in ieder geval de partners in de gemeente en het 

zorgkantoor te betrekken. 

3. Dit plan uiterlijk in april 2023 aan de raad voor te leggen, zodat het een onderdeel kan 

worden van de kadernota 2024 – 2027. 

Met deze brief informeren wij u over de uitvoering van deze motie.  

 

 

Ad1) Een beleidsplan dementie vriendelijke gemeente 

In de motie vraagt u ons te komen met een beleidsplan dementie vriendelijke gemeente met 

daarin aandacht voor wonen, activiteiten aanbod en scholing. Voordat we hierop in gaan, wijst het 

college u eerst graag op het volgende.  

 

Hengelo dement vriendelijke gemeente 

Zoals u wellicht weet zijn we al enkele jaren een dementie vriendelijke gemeente. Op 25 

september 2018 heeft wethouder van Wakeren tijdens een bijeenkomst van het Alzheimercafé 

Hengelo het certificaat dementie vriendelijke gemeente in ontvangst genomen van de voorzitter 

van Alzheimer Nederland. 

 

Staand beleid, stedelijk programma dementie  

In Hengelo is al lang aandacht voor inwoners met dementie en hun partners.  Sinds 2015 voert 

Wijkracht in opdracht het college het stedelijke programma dementie uit. Belangrijke 

uitgangspunten van dit stedelijke programma zijn:  

a) Werken aan genuanceerde beeldvorming over dementie, zodat vooroordelen en taboes 

worden doorbroken en mensen met dementie en mantelzorgers worden erkend en 

aanvaard;  

b) Inzetten op vroeg signalering en het bieden van passende hulp en ondersteuning, vanaf de 

eerste signalen van dementie, zodat tijdig en voldoende ondersteuning wordt geboden, 

inclusief bijbehorende coördinatie en afstemming;   
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c) Stimuleren dat mensen met dementie en mantelzorgers zo lang mogelijk thuis kunnen 

blijven wonen en zo veel mogelijk kunnen blijven meedoen in hun eigen woonomgeving.    

Voorbeelden van activiteiten van het stedelijke programma dementie zijn: 

 Informeren van de Hengelose samenleving (in brede zin) over (omgaan) met dementie 

middels trainingen (op maat) en publicaties, 

 Informatieavonden (bijvoorbeeld Alzheimercafé Hengelo),  

 Het zoeken en opleiden van vrijwilligers die kunnen ondersteunen bij het mantelzorgen van 

mensen met dementie, 

 Het realiseren van maatjescontacten tussen vrijwilligers en mensen met dementie, 

 Demen Talent. Uniek project dat uitgaat van de kracht van mensen met dementie en de 

talenten en de vaardigheden die zij (nog) bezitten.  

 

Het stedelijk programma dementie vindt zijn oorsprong het in 2013 gestarte project Gezond Oud 

worden in Groot Driene. Eén van de speerpunten in dit project was dementie met als opdracht een 

verdiepingsslag te maken om te achterhalen wat nodig is om ouderen in de beginfase van 

dementie en hun partners te ondersteunen om langer thuis te blijven. 

 

Zowel mensen met dementie en hun naasten als andere leden van de samenleving weten vaak niet 

wat dementie inhoudt en wat de gevolgen daarvan zijn voor het functioneren van iemand. Daar is 

informatie en educatie voor nodig. Informatie bij de diagnose dementie, gesprekken met mensen 

met dementie en hun naasten over ‘hoe verder’ en training van de hele samenleving over hoe om 

te gaan met mensen met dementie. Voor deze onderwerpen is aandacht binnen het programma 

dementie.  

 

Meerjarenplan Gezondheid 2019 – 2023 

Gemeenten zijn verplicht om lokaal gezondheidsbeleid vast te stellen als invulling van het 

landelijke kader. Dat is in 2016 op hoofdlijnen gebeurd via ons beleidskader met Respect. In 2019 

heeft het college het meerjarenplan gezondheid 2019 -2023 vastgesteld.  

 

Het gezondheidsbeleid is veelomvattend, complex en dynamisch. Aansluitend bij het actuele 

landelijke en regionale beleid, hebben we ons lokale gezondheidsbeleid onderverdeeld in vijf 

verschillende thema’s: 

1) Goede en gezonde start.  

2) Vroegtijdige signalering.  

3) Stimuleren gezonde leefstijl.  

4) Meedoen en gezien worden.  

5) Gezonde leefomgeving. 

 

Binnen de bovengenoemde thema’s doen we al heel veel. In hoofdlijnen continueren we het beleid 

dat we de afgelopen jaren hebben ingezet. Actuele ontwikkelingen, recente beleidsprogramma’s, 

overleg met betrokken partijen en interne en externe (financiële) kansen hebben ertoe geleid dat 

we per thema een actueel speerpunt geformuleerd hebben, waar we extra op in zetten.  

 

Binnen het thema meedoen en gezien worden is eenzaamheid gekozen als speerpunt met ook  

– indirect – aandacht voor dementie. Oudere mensen die zich eenzaam voelen lopen namelijk een 

groter risico om dementie te ontwikkelen. Het programma Een tegen Eenzaamheid richt zich 
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daarom ook op inwoners met dementie. ‘Meedoen en gezien worden’ is een belangrijke ambitie van 

het stedelijk programma dementie.       

 

Notitie wonen en zorg 2020 -2024 

Het speelveld van wonen, zorg en welzijn is flink in beweging. Door verandering in wet- en 

regelgeving wonen inwoners met een zorgvraag langer thuis. Steeds minder zorg wordt er geboden 
binnen de muren van zorginstellingen. Daar komt bij dat we steeds meer moeten doen met minder 
geld.  

 
Ook in deze beleidsnotitie is om de gezamenlijke strategische bestuurlijke agenda wonen en zorg 
voor de komende jaren, onder te verdelen in een drietal thema’s: 

1) Wonen. 

2) Ondersteuning en zorg thuis. 
3) Ruimte voor innovatie. 

 
Binnen alle drie de themagebieden is er aandacht voor de groeiende groep inwoners met dementie 
en hun partners. Zo zetten we binnen het thema wonen bijvoorbeeld in op voldoende, geschikte en 
betaalbare huisvesting voor kwetsbare groepen inwoners, waaronder ook inwoners met dementie. 
Zo is in het afgelopen jaar een woonvoorziening gerealiseerd voor oudere migranten met pg-
problematiek in een locatie van Carintreggeland. Deze voorziening stond opgenomen als 
voornemen in het uitvoeringsprogramma wonen en zorg 2020-2021.    

 
Apart beleidsplan dementie?  

In het staand beleid is er in de opvatting van het college voldoende aandacht voor inwoners met 

dementie en hun partners. Een apart beleidsplan dementie acht het college daarom niet nodig.  

 

 

Ad 2) Samenwerking met partners bij totstandkoming van plan 

In een dementie vriendelijke samenleving moeten inwoners met dementie in staat zijn zo lang 

mogelijk thuis blijven wonen en mee te doen aan de samenleving.  

Om dit te realiseren is het van groot belang dat alle betrokken organisaties, zoals gemeenten, 

aanbieders van zorg en welzijn en belangenbehartigers, de handen ineenslaan. Alleen door samen 

te werken creëren we met elkaar een omgeving, waarin voor mensen die leven met dementie een 

volwaardige plaats is. Dat geldt zowel voor inwoners met dementie als voor partners, 

mantelzorgers.  

Een maatschappelijke statement 

Op Internationale Vrouwendag, op 8 maart 2018, hebben een 40-tal maatschappelijke organisaties 

uit een handtekening gezet onder de intentieverklaring Hengelo Haakt In, Samen dementie 

vriendelijk. De toenmalige wethouder Bron heeft tijdens deze avond een handtekening gezet onder 

deze intentieverklaring namens de gemeente Hengelo. De intentieverklaring treft u als bijlage bij 

deze brief aan.    

Met deze intentieverklaring hebben alle 40 betrokken organisaties aangegeven samen de 

schouders te willen zetten onder het realiseren van een dementievriendelijke samenleving. De 

intentieverklaring is een maatschappelijk statement, dat voortkomt uit en gedragen wordt door de 

samenleving zelf.   

Eerder, namelijk op 26 juli 2016, heeft het college regionale intentieverklaring dementie 

vriendelijke samenleving Twente ondertekend. Tot de ondertekenaars van deze regionale 
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intentieverklaring behoorden Twentse gemeenten, Menzis, zorgaanbieders (zoals TMZ) en 

welzijnsorganisaties.  

 

Tot op de dag van vandaag wordt met deze organisaties samengewerkt in het realiseren van de 

ambities uit de intentieverklaring via het programma dementie.  

 

Ad 3) Plan voor april 2023 voorleggen aan de raad  

Onze gemeente is een inclusieve stad. Ook voor inwoners met dementie en hun partners. Als 

dementie vriendelijke gemeente willen we stimuleren we dat inwoners met dementie en hun 

partners de mogelijkheden die zij nog hebben, overeenkomstig hun wensen kunnen benutten. 

Zodat zij op een waardige manier kunnen blijven deelnemen aan de samenleving. Dit doen we 

bijvoorbeeld met het project Demen Talent.  

 

Uiteraard kunnen we nog meer doen. Het college zal daarom naar aanleiding van uw motie, het 

staand beleid en het stedelijk programma dementie tegen het licht houden en actualiseren. We 

doen dit met behulp van de thema’s uit de Nationale Dementiestrategie 2021–2030. We oriënteren 

ons daarnaast op de mogelijkheid om een subsidie aan te vragen via Zon MW regeling: 

“Versterking aanbod dagactiviteiten voor thuiswonende mensen met dementie”. Het college zal u 

over de actualisering van ons stedelijk programma uiterlijk in april 2023 informeren.  

 

Hopend u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.    

 
 

 
 
Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van Hengelo, 

de secretaris,    de burgemeester, 
$handtekening$ 

$naam$ 


