
MOTIE 3 – Brunssum dementievriendelijke gemeente 

 

De Gemeenteraad van Brunssum in vergadering bijeen op 2 november 2021 

 

Constaterende dat:  

- gemiddeld één op de vijf mensen op termijn dementie krijgt, maar er nog veel meer 

mensen mee te maken krijgen;  

- in Brunssum in 2020 ongeveer 600 mensen aan dementie lijden en dit getal alleen 

maar zal toenemen1 

- dit niet alleen geldt voor ouderen, maar ook steeds vaker voor jongere mensen;  

- de ziekteverschijnselen grote impact hebben op het leven van de persoon en naasten 

- meedoen steeds moeilijker wordt in deze situatie;  

- de Brunssumse burger, die vrijwillige zorg en mantelzorg verleent, gewaardeerd 

wordt en waar nodig goede ondersteuning krijgt om overbelasting te voorkomen.  

- de regionale afdeling Alzheimer Parkstad Limburg van Alzheimer Nederland 

gemeenten ondersteunt bij het zichtbaar en bespreekbaar maken van dementie.  

- de gemeente Brunssum in zijn programmabegroting 2022  bij programma 6 

(Wijkgericht werken, integratie en participatie) de ambitie uitspreekt om in 2022 

o de lokale inclusieve agenda te realiseren; 

o de aanpak tegen eenzaamheid vorm te geven; 

o regionaal de (keten)samenwerking in de informele zorg, vooral t.a.v. 

dementie, verder door te ontwikkelen en te optimaliseren. 

Is van mening dat:  

- begrip en herkenning essentieel is om goed om kunnen gaan met mensen met 

dementie;  

- Brunssum een gemeente wil zijn waarin ook mensen met dementie mee kunnen 

blijven doen en samen met hun naasten en mantelzorgers deelnemen in de 

samenleving;  

- binnen de gemeente Brunssum meer aandacht en kennis over dementie bevorderd 

kan worden.  

Verzoekt het college:  

• te onderzoeken hoe Brunssum i.s.m. Alzheimer Nederland en partners uit de gemeente en 

regio een dementievriendelijke gemeente 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 met een plan van aanpak te komen. 

En gaat over tot de orde van de dag 

1. https://www.alzheimer-nederland.nl/factsheet-cijfers-en-feiten-over-dementie  


