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dementiezorg in uw verkiezingsprogramma

Beste fractieleden,
Binnenkort gaat uw fractie het verkiezingsprogramma voor de
gemeenteraadsverkiezingen van 2022 vaststellen. Daarom vragen wij uw aandacht
voor het volgende.
Dementie is binnen afzienbare tijd volksziekte nr. 1.
1 op de 5 mensen krijgt dementie, 70% van de mensen met dementie blijft thuis
wonen, 64% van de mantelzorgers is zwaar tot zeer zwaar overbelast, zowel mentaal
als fysiek, gemiddeld besteedt een mantelzorger 40 uur per week aan deze zorg en
81% van de mantelzorgers voelt zich onvoldoende ondersteund door de gemeente.
Dit blijkt uit de tweejaarlijks door ons gehouden enquête Dementie Mantelzorg
Monitor. Alzheimer Zuid-Kennemerland behartigt de belangen van mensen met een
haperend brein en ondersteunt hen bij het vinden van de juiste weg om zo lang
mogelijk en zo zelfstandig en volwaardig mogelijk te leven.
De gemeente vervult een belangrijke rol in de zorg voor mensen met dementie en
hun mantelzorgers. In ons gesprek met wethouder Meijs van 11 oktober 2021
hebben wij het als positief ervaren dat zij onze zorgen deelt en bij de uitwerking van
haar beleid hier terdege rekening mee zal houden.
Wij willen onze zorgen ook met u delen en u met klem verzoeken in uw
verkiezingsprogramma rekening te houden met:
1.

WMO-aanbesteding
Binnenkort zal Haarlem de WMO-voorzieningen weer aanbesteden. De intentie
van de gemeente Haarlem is om deze voorzieningen aan te besteden aan één
grote aanbieder bestaande uit een samenwerkingsverband Gewoon in de Wijk
(GidW). Het gaat om bestaande wettelijke taken (WMO). Wij spreken onze zorg
uit over de kans dat het beoogde samenwerkingsverband straks zal worden
gemanaged door bijvoorbeeld een grote internationale profit-organisatie die zijn
oorsprong heeft in het schoonmaakonderhoud.
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Voorts hebben wij zorgen over de opvolging van de afspraken die in het Netwerk
Kwetsbare Ouderen (NKO) zijn gemaakt tussen gemeente, zorg- en
welzijnsaanbieders en ons over o.a. casemanagement, kwaliteitsborging,
registratie en scholing alsmede controle op de uitvoering en of die afspraken
naadloos zullen worden overgenomen in GidW.
Ten aanzien van de WMO-aanbestedingen is in het NKO een eenduidig
standpunt ingenomen om WMO-diensten alleen te laten inkopen bij de in het
NKO participerende dienstverleners. Deze netwerkorganisaties conformeren
zich aan de Zorgstandaard Dementie 2.0. Hiermee heeft de gemeente zekerheid
dat aan de wettelijke eisen van de Zorgstandaard wordt voldaan. En hoeft de
gemeente deze ingewikkelde controle niet zelf te doen.
2.

Ondersteuning mantelzorgers
Mantelzorgers zijn overbelast en hebben ondersteuning vanuit de gemeente
nodig om het vol te houden. Faciliteer respijtzorg, ontmoetingsplekken en
lotgenotencontact. Informeer actief de mantelzorgers over de
ondersteuningsvormen.

3.

Maak en houd uw gemeente dementievriendelijk
Stimuleer organisaties en verenigingen om zich open te stellen voor mensen met
dementie. Bied aan alle inwoners trainingen aan voor het herkennen van en
omgaan met dementie. Zo kunnen mensen met dementie langer mee blijven
doen en maakt u de gemeente inclusief. Zo zijn wij reeds samenwerkingen
aangegaan met de diverse organisaties om niet-pluissituaties vroegtijdig te
signaleren. Voor tips en gratis dementievriendelijke trainingen:
samendementievriendelijk.nl/dementievriendelijke-gemeente.

4.

Langer meedoen voor mensen met dementie
Zorg voor variatie en voldoende omvang in het aanbod van activiteiten en
stimuleer deze initiatieven. Maak bijvoorbeeld gebruik van effectieve
interventies, zoals DemenTalent, Sociale Benadering Dementie,
ontmoetingscentra, Odensehuizen en Alzheimer Cafés.

5.

Zorg voor een ketenregisseur dementie
Hoewel er goed wordt samengewerkt in het Netwerk Kwetsbare Ouderen,
maken wij ons grote zorgen of het aanbod zorg- en welzijn door toedoen van de
gemeente wel voldoet aan de wettelijke verplichtende Zorgstandaard Dementie
2.0. Vooral de aanbestedingen van wettelijke en niet-wettelijke taken baart ons
grote zorgen (zie 1.). Het spijt ons dat de coronasteunmaatregelen slechts
eenmalig worden toegepast en niet voor een langere en duurzamere oplossing
in de vorm van een ketenregisseur dementie wordt benut.
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Hoewel door de tomeloze inzet van professionals en vrijwilligers al verbeteringen in
de positie van mensen met een haperend brein en hun mantelzorgers waarneembaar
zijn, blijven bovenstaande punten van cruciaal belang voor het welbevinden van onze
doelgroep.
Graag zijn wij bereid om met uw fractie van gedachten te wisselen hoe u in uw
komende verkiezingsprogramma het meest effectief kunt zijn om deze problematiek
te tackelen.
Met vriendelijke groet,

Bert Liefveld
Voorzitter Alzheimer Zuid-Kennemerland
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