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MOTIE VAN DE RAADSLEDEN FARAHNAZ FRÄSER (D66/GROENLINKS) ROBERT KOOIJMAN 
(CHRISTENUNIE) EN ARIANNE RIPMEESTER (PvdA) INZAKE DEMENTIEVRIENDELIJKE 
GEMEENTE 
 
Voorgesteld: 2 november 2017 
 
Nr. 2017 – 133 
 
De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter bespreking van het voorstel van burgemeester en 
wethouders, agendapunt 4B, tot het vaststellen van de Programmabegroting 2018-2021; 
 
overwegende dat: 
1. er 270.000 mensen in Nederland leiden aan een vorm van dementie; 
2. het aantal inwoners met dementie in Ridderkerk in 2015 950 was en dat het geschatte aantal in 

2020 stijgt naar 1100 en zelfs naar 1200 in 2025 (bron: Mensen met dementie per gemeente, 
Alzheimer Nederland); 

3. de kans op het ontwikkelen van dementie 1 op 5 is;  
4. het aantal jonge mensen met dementie stijgt; 
5. het landelijk beleid is dat mensen zolang mogelijk thuis blijven wonen; 
6. mensen met dementie zelf graag zolang mogelijk thuis willen blijven wonen; 
7. ruim 70% van de mensen met dementie thuis woont; 
8. met de stijging van het aantal dementie patiënten ook het aantal mantelzorgers toeneemt; 
9. het belangrijk is voor mensen met dementie om zoveel mogelijk deel te nemen aan de 

samenleving; 
10. het ideaalbeeld van zelfredzaamheid voor dementerenden niet opgaat; 
11. naast de impact op individueel niveau de ziekte ook op maatschappelijk niveau een groot 

probleem wordt; 
12. vroegsignalering van dementie van groot belang is aangezien een diagnose voorwaarde is voor 

het krijgen van ondersteuning van de gemeente; 
 

is van mening dat:  
a. de gemeente tot taak heeft om deelname van mensen met een beperking in de samenleving te 

bevorderen; 
b. participeren in het maatschappelijk leven ook voor deze doelgroep en hun mantelzorgers van 

groot belang is; 
c. de gemeente vanuit haar eigen rol, o.a. als uitvoerder van de Wmo maar ook op het terrein van 

andere dienstverlening aan de burgers, een bijdrage moet leveren aan de ondersteuning van 
mensen met dementie en hun mantelzorgers; 

d. het van belang is dat inwoners en medewerkers van organisaties en bedrijven voldoende kennis 
hebben van dementie en hoe zij hiermee om moeten gaan; 

e. voor mensen met dementie en hun mantelzorgers begeleiding nodig is; 
f. er goede resultaten zijn geboekt bij andere gemeenten met een dementie aanpak die erop gericht 

is een dementievriendelijke gemeenschap te vormen; 
 
verzoekt het college: 
1. de raad vóór 1 maart 2018 tussentijds te informeren over de voortgang en bij de kadernota 2019 

met definitieve voorstellen te komen om van de gemeente Ridderkerk een dementievriendelijke 
gemeente te maken; 

2. daartoe mede gebruik te maken van het zogenaamde driestappenplan van  Alzheimer Nederland 
(zie www.alzheimer-nederland.nl) ; 

 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
De raadsleden, 
 
Farahnaz Fräser, D66/GroenLinks  Robert Kooijman, ChristenUnie   Arianne Ripmeester, PvdA 
 

Aangenomen Verworpen
 

Stemverhouding:  
Tegen 14: GI, VVD, SGP, EvR 
Voor 13: CU, CDA, LR, D66/GL, PvdA 

 
 

https://www.alzheimer-nederland.nl/sites/default/files/directupload/factsheet-dementie-per-gemeente.pdf
https://www.alzheimer-nederland.nl/sites/default/files/directupload/stappenplan-dementievriendelijke-gemeenten.pdf

