Groningen, 19 september 2016
Geachte leden van de gemeenteraad,
Eén op de vijf mensen in Nederland krijgt dementie. We krijgen er allemaal mee te maken. In de
familie, bij vrienden maar ook op straat of op het werk. Met een klein beetje moeite kunnen we
veel voor elkaar betekenen. Zodat mensen met dementie en mensen in hun omgeving zo lang
mogelijk van hun leven kunnen blijven genieten. De mantelzorgers maar ook uw gemeente
spelen daarbij een belangrijke rol.
Daarom vragen wij uw aandacht voor het volgende:
1. De (onder)besteding van het WMO-budget voor dagbesteding, begeleiding en
ondersteuning.
2. Is uw gemeente dementievriendelijk?
1. De (onder)besteding van het WMO-budget voor dagbesteding, begeleiding en
ondersteuning
Landelijk is het al volop in het nieuws geweest: negen op de tien gemeenten hebben in 2015 geld
over gehouden op hun WMO-budget voor dagbesteding, begeleiding en ondersteuning. Zes van
de tien gemeenten hebben geld overgehouden voor huishoudelijke hulp binnen het WMObudget. Het totale overschot wordt geschat op € 310 miljoen. Naar verwachting houden
gemeenten ook in 2016 geld over op hun WMO-budget.
Het bestuur Alzheimer Nederland (afdeling provincie Groningen) maakt zich ook zorgen. In
hoeverre is ook in uw gemeente sprake van een onderbesteding? Er is duidelijkheid nodig waar
het overgehouden budget aan wordt uitgegeven juist voor die mensen die de ondersteuning
nodig hebben en waar ook de WMO voor bedoeld is. Ik verzoek u de betrokken wethouder
hierop te bevragen en wilt u hem nadrukkelijk wijzen op het belang van juiste besteding van het
budget.
Natuurlijk heb ik er begrip voor dat er in het eerste transitiejaar met voorzichtigheid is begroot
binnen de gemeente. Ook is het vanzelfsprekend dat er tijd nodig is voor de transitie van
cliëntgegevens. Maar ruim anderhalf jaar na de invoering van de WMO zou dit geen excuus meer
mogen zijn. Het is nu tijd om gericht het budget te besteden. Geld dat is bedoeld voor de
ondersteuning van kwetsbaren in uw gemeente, kan en mag niet worden uitgegeven aan
bijvoorbeeld infrastructuur of andere zaken dan zorg gerelateerd. Het is zelfs gebleken dat
andere gemeenten geld reserveren voor in de toekomst of algemene reserves. Als er inderdaad
sprake is van onderbesteding in uw gemeente kan dit toch niet de bedoeling zijn.
Het WMO-budget is hard nodig; ook voor mensen met dementie. Daarom breng ik graag de
volgende punten, op basis van het onderzoek, Dementiemonitor Veranderingen in de zorg van
Alzheimer Nederland1, bij u onder de aandacht:

https://www.alzheimer-nederland.nl/sites/default/files/directupload/resultaten-ervaringendementiezorg-Q4-2015.pdf
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Uit het onderzoek blijkt dat de kwaliteit en toegankelijkheid van dagbesteding in de
afgelopen periode is verminderd.
Volgens 25 procent van de aanbieders en de mantelzorgers worden dagactiviteiten door
de verhoging van de eigen bijdrage (te) duur, waardoor er mensen afhaken of er niet
meer aan beginnen.
De helft van de mantelzorgers geven in het onderzoek aan dat hun naasten minder uren
aan huishoudelijke hulp hebben gekregen. Door deze veranderingen staat er extra druk
op de mantelzorg, zowel financieel als in extra zorgtaken.
Het WMO-budget is juist bedoeld om de mantelzorger te ontlasten. Door o.a.
dagbesteding, maar ook extra begeleiding en bijvoorbeeld respijtzorg.
U kunt hier2 informatie vinden over hoeveel mensen dementie hebben in uw gemeente
en wat de prognose is van het aantal mensen met dementie in de toekomst.

Ook namens de mantelzorgers die aangeven dat zij een enorme druk ervaren vraag ik u de
wethouder te verzoeken het WMO-budget zo effectief en gericht mogelijk in te zetten zonder de
eigen bijdrage te verhogen. Om niet alleen in 2016, maar ook voor op de langere termijn, tot een
kwalitatief goede besteding te komen, vraag ik u tevens om de lokale Rekenkamers actief te
betrekken bij het WMO-beleid.
Onze vragen voor de wethouder m.b.t. de WMO op een rij:
1. Is er in de gemeente sprake van onderbesteding het WMO-budget?
2. Wat is het aanbod in de gemeente voor mensen met dementie? Of moet zij soms naar
andere gemeenten reizen? Is het vervoer dan wel goed geregeld zodat het niet te
belastend is zodat mensen afhaken? Zijn er problemen voor de inwoners met dementie
m.b.t. adequate dagbesteding, begeleiding en ondersteuning binnen de gemeente ? Bijv.
is er sprake van een vroegtijdige signalering van mensen met dementie zodat snel een
casemanager dementie ingezet kan worden? Is er een goede samenwerking tussen het
WMO-domein ( WMO-consulenten, wijkteams e.d.) met de casemanagers dementie of
wijkverpleegkundigen en huisartsen?
3. Is voldoende binnen de gemeente bekend dat mensen met dementie zonder diagnose
vooraf aanspraak kunnen maken op casemanagement dementie ? Zie hiervoor ook het
Dementienetwerk Groningen http://www.dementiegroningen.nl/netwerk ; het netwerk
van zorgaanbieders die casemanagement dementie aanbieden; ook van belang voor uw
gemeente.
2. Is uw gemeente dementievriendelijk?
We (de gemeente in het beleid en de inwoners van uw gemeente) krijgen allemaal te maken met
mensen met dementie. Het zijn mensen met ander gedrag. Hoe weet u dat bijv. winkels en
bedrijven in uw gemeente dementievriendelijk zijn. Gaan zij goed om met uw inwoners met
dementie? Bent u als raadslid dementievriendelijk? Bezoek de website
www.samendementievriendelijk.nl en doe de gratis training !
Onze vragen aan de wethouder m.b.t. dementievriendelijke gemeente op een rij:
1. Beseft u zich dat we in onze gemeente steeds meer te maken krijgen met mensen met
dementie?
2. Weet u wat het begrip dementievriendelijke gemeente inhoudt?
3. Hoe gaat u bevorderen dat onze gemeente dementievriendelijk gaat worden?
4. Heeft het College Burgemeester en Wethouders op de website
www.samendementievriendelijk.nl de gratis training gedaan en wat was het resultaat?
5. Hebben de ambtenaren WMO-beleid en de WMO-consulenten de gratis training gedaan
en wat was het resultaat?
https://www.alzheimer-nederland.nl/sites/default/files/directupload/factsheet-dementie-pergemeente.pdf
2

Ik ga graag met u het gesprek aan om bovenstaande toe te lichten.
Uw reactie ontvangen wij graag binnen 10 dagen op het adres hierna. Ook worden wij graag op
de hoogte gesteld of u onze vragen aan de wethouder heeft gesteld en welke antwoorden
gegeven zijn. Graag horen wij ook wanneer onze brief in de gemeenteraad en het overleg met de
wethouder besproken wordt.
Uw reactie graag per mail naar :
Alzheimer Nederland afdeling Groningen
Mail: eelkewiersma@ziggo.nl
Telefoonnummer: 06-37655588
Eventueel per post: De heer E. Wiersma, De Bazelstraat 7, 9731 MV Groningen.
Met vriendelijke groet,
(niet getekend i.v.m. digitale verzending)
(De heer) Eelke Wiersma MPM
Bestuur Alzheimer Nederland afdeling Groningen – portefeuille belangenbehartiging.
NB. Meer informatie over Alzheimer Nederland vindt u op de website www.alzheimernederland.nl

