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Geacht College, 
 

 
Het voorstel betreffende het ondertekenen van een intentieverklaring voor een 
dementievriendelijke gemeente heeft de Wmo Adviesraad nauwkeurig 
doorgenomen. 
Wij vinden dit een belangrijk onderdeel in de verdere doorontwikkeling van de 
WMO binnen de Gemeente Woensdrecht. 

 
Op basis van uw voorstel hebben wij een aantal aandachtspunten t.w.: 

 
In zijn algemeenheid kunnen wij ons vinden in de door u gestelde 
intentieverklaring betreffende een dementievriendelijke aanpak voor onze 
Gemeente. 

 
• In het voorstel wordt gesproken over 70 uur ondersteuning door een 

adviseur van de Programmaraad Zorgvernieuwing Psychogeriatrie 
(PZP). Vanwege het subsidie-achtig karakter vraagt de inzet naar onze 
mening om een plan van aanpak en verantwoording. Voor de Wmo 
Adviesraad is op dit moment niet duidelijk onder welke voorwaarden 
deze uren kunnen worden ingezet. 
 

• Binnen de doorontwikkeling van de WMO is het dementiebeleid 
verankerd in diverse plannen van aanpak. De BWI fungeert daarbij als 
centraal loket. Is dit hier ook het geval? Vooralsnog is dit voor ons niet 
duidelijk te traceren. 
  

• U stelt dat na de ondertekening van de intentieverklaring een lokaal 
netwerk tot stand gebracht wordt en een plan van aanpak opgesteld zal 
worden. Wij zien dit graag ter advisering van u tegemoet. 
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Resumerend. 
Bovengenoemde intentieverklaring beschouwt de Wmo Adviesraad als een 
nuttige aanvulling voor uitvoering van toekomstig dementiebeleid in het kader 
van de WMO. 
Dit betekent dat wij als Wmo Adviesraad in een vroegtijdig stadium betrokken 
willen worden en meedenken, zodra hier verdere keuzes in worden gemaakt 
en het betreffende plan van aanpak is opgesteld. Wij adviseren dan ook dat 
het dementiebeleid verankerd dient te worden in de uitvoering van het totale 
WMO beleid binnen onze gemeente. De Wmo Adviesraad hecht daarbij groot 
belang aan een lokale benadering, die op bepaalde punten kunnen worden 
geïntegreerd in een regionale samenwerking met onze buurgemeenten. 
Dit laatste met name op basis van een verdere efficiëncy verbetering. 

 
Met belangstelling zien wij uw antwoord op bovenstaande tegemoet. 
 

 
Met vriendelijke groeten, 
Namens de Wmo Adviesraad 
 

 
C. de Weert 
voorzitter 
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