Motie - Zwolle dementie vriendelijke gemeente
De gemeenteraad van Zwolle, in vergadering bijeen op maandag 9 maart 2020, gelezen hebbende de
‘seniorenagenda’.
Constaterende dat:
• Gemiddeld één op de vijf mensen op termijn dementie krijgt 1, maar er nog veel meer
mensen mee te maken krijgen;
• Dit niet alleen geldt voor ouderen, maar ook steeds vaker voor jongeren mensen;
• De ziekteverschijnselen grote impact hebben op het leven van de persoon en naasten en
meedoen steeds moeilijker wordt;
• In Zwolle in 2018 ongeveer 1.700 inwoners dementie hadden en de prognose is dat dit zal
oplopend naar 2.000 in 2025 tot 4.100 in 2050;
• Het aantal mantelzorgers een veelvoud hiervan is èn de belasting op hen groot is. (52% is
zwaarbelast en 3% van de mantelzorgers is zelfs overbelast2)
• De Alzheimer stichting gemeenten ondersteunt gemeenten ondersteunt bij het zichtbaar en
bespreekbaar maken van dementie.
Van mening dat:
• Begrip en herkenning essentieel is om goed om kunnen gaan met mensen met dementie;
• Zwolle een stad wil zijn waarin ook mensen met dementie mee kunnen blijven doen en
samen met hun naasten/ mantelzorgers deelnemen in de samenleving;
• Binnen gemeente Zwolle meer aandacht en kennis over dementie bevorderd kan worden.
Verzoekt het college:
• Te onderzoeken hoe Zwolle (i.s.m. Windesheim, Alzheimer Nederland en partners uit de
stad) een dementievriendelijke gemeente3 kan worden;
• Samen met ketenpartners te werken aan opgaven om stapsgewijs tot zichtbare en duurzame
resultaten te komen;
• De raad hier actief over te informeren en eventueel al een plan van aanpak mee te sturen.
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https://www.alzheimer-nederland.nl/dementie
https://www.alzheimer-nederland.nl/factsheet-cijfers-en-feiten-over-dementie
3 In een dementievriendelijke gemeente:
•
Vergroot de gemeente de kennis van dementie binnen de eigen organisatie en de gemeenschap, bijvoorbeeld door het
aanbieden van trainingen ‘omgaan met dementie’. https://samendementievriendelijk.nl/dementievriendelijkegemeente
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