
 
Participatieraad Enkhuizen 

 

Aan:     College van Burgemeester en Wethouders 

   Postbus 11 

   1600 AA  Enkhuizen  

 

                                                                

    

    

Datum:   Enkhuizen 29-04-2020. 

Onderwerp: Advies m.b.t. het plan van aanpak om te komen tot een 

dementievriendelijke gemeente. 

 

 

 

 

 

Geacht college, 

 

Afgelopen woensdag 22 april is de participatieraad Enkhuizen digitaal (d.m.v. van “Zoom”) 

nader geïnformeerd over het plan van aanpak om te komen tot een dementievriendelijke 

gemeente. Gezien het feit dat er steeds meer mensen geconfronteerd worden met 

dementie, vindt de participatieraad dit een mooi initiatief. 

 

We hebben begrepen dat door de “coronacrisis” het plan vertraging heeft opgelopen. 

 

Wij vragen ons momenteel af of de organisatie zo op orde is dat hier zo snel mogelijk vol 

op het dementieplan  ingezet kan worden. Daarnaast hebben we gelezen dat de tijd ontbrak 

om de cliënten zelf te bevragen. De mening van de cliënten is naar ons idee essentieel 

voor het uitvoeren van het actieplan. Wellicht is het een idee het bevragen op een slimme 

manier te organiseren door bijvoorbeeld stagiaires in te zetten. 

Verder lijkt het ons verstandig, voor zover dat al niet gebeurt, te rade te gaan bij de 

collega’s van Drechterland die zich met dementie bezig houden. Wij gaan er van uit dat er 

in SED verband sprake is van samenwerking. 

 

De participatieraad vindt het raadzaam dat duidelijk aangegeven wordt waar bewoners bij 

de gemeente, met hun vragen over dementie, terecht kunnen. 

 

We pleiten voor meer continuïteit van de bewustwordingscampagne en de borging van de 

uitkomsten daarvan. 

 

Dat het aanbod op vrijwillige basis is voor individuele personen is, lijkt ons een goede zaak. 

 

Daarnaast geven we het advies om mogelijkheden te onderzoeken om voorwaarde stellend 

te zijn aan bijvoorbeeld de dementievriendelijkheid van organisaties/verenigingen e.d. Dit 

kan een manier zijn om de bewustwordingscampagne, in het kader van borging, minder 

vrijblijvend te laten zijn. 

 



We vragen ons af of er mogelijkheden zijn om aan verenigingen en organisaties een etiket 

van “dementievriendelijkheid” uit te reiken/mee te geven als bewijs van hun deelname aan 

activiteiten in het kader van deze bewustwordingscampagne van de gemeente. Daarbij zou 

gelet kunnen worden op deelname van de verschillende gremia in organisaties: zowel leden  

als vrijwilligers als bestuurders. 

 

Is het mogelijk dat de gemeente onderzoekt of minder vrijblijvendheid eventueel 

gekoppeld kan worden aan andere zaken zoals subsidie en gebruik van faciliteiten? 

 

 

 

Tot slot wenst de participatieraad de gemeente Enkhuizen succes bij de uitvoering van het 

dementieplan. 

 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens de Participatieraad Enkhuizen, 

Kees Mos (secretaris/vicevoorzitter) 


