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Betreft: Reactie/advies op Plan van Aanpak dementievriendelijke gemeente. 

 
Geacht College, 
 
De WMO Adviesraad heeft het Plan van Aanpak Dementievriendelijke gemeente uitvoerig 
doorgenomen. Op basis van het rapport is het voor de WMO Adviesraad op dit moment moeilijk 
om een eindadvies uit te brengen mede omdat o.a. onderstaande punten nog verder dienen te 
worden uitgewerkt: 
 
- Er dient een aanvang te worden gemaakt met de opbouw van een netwerk. Dit in 

samenspraak met verenigingen zoals KBO etc. Uiteraard wordt dit door de WMO 
Adviesraad als positief ervaren en wij zijn dan ook benieuwd zodra dit netwerk in een later 
stadium een verbindende factor gaat vormen op lokaal en wijkniveau. Logischerwijze komt 
dit dan ook later terug in het nog op te stellen uitvoeringsplan. 

- De geschetste financiële onderbouwing in het plan van aanpak is naar onze mening slechts 
summier weergegeven en in een aantal situaties is men afhankelijk van commerciële 
instanties. Dit kan in de verdere uitwerking enig risico opleveren voor de continuïteit en 
opvolging van activiteiten. 

- In het plan van aanpak is opgenomen dat er actiekaarten worden uitgezet met het lokale 
netwerk. Wij adviseren daarbij om in dit stadium tevens een professionele verbinding te 
maken met andere instanties zoals o.a. Alzheimer Nederland. Dit om doublures in beleid en 
uitvoering te voorkomen. 

 
Zoals eerder vermeld in ons advies betreffende een dementievriendelijke gemeente staan wij 
positief t.o.v. het voorgenomen beleid maar zijn we op dit moment nog niet in staat een 
eindadvies te verstrekken. Om die reden verzoeken wij u dan ook om het uiteindelijke 
uitvoeringsplan ter advisering voor te leggen aan de WMO-Adviesraad. 
 
Met belangstelling zien wij uw reactie en antwoord op bovenstaande tegemoet. 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Namens de Wmo Adviesraad 
 
 
C. de Weert 
voorzitter 

mailto:secretariswmoarwoensdrecht@gmail.com

