
MEMO 

 

Aanwezig: leden kadergroep ‘Vitaal oud worden’, medewerkers gemeente 

Datum: 3 maart 2022 

Betreft: Participatieraad kadergroep 2  

 

 

1. Dementievriendelijke gemeente 

Scan is in de gemeente Bronckhorst gemaakt door Alzheimer Nederland. Uitvoeringsplan ligt – na 

vertraging van twee jaar – ter besluitvorming bij college. Er vindt al een en ander plaats.  

Door het regionale netwerk Achterhoek is een subsidieaanvraag ingediend bij ZONMW. Het betreft 

een aanvraag voor daginvulling voor mensen met dementie, in het bijzonder voor jongere mensen, 

hoger opgeleiden en met een migratie achtergrond. Na toekenning komt een projectleider 

beschikbaar via Zorgbelang. 

De aanpak voor mensen met dementie is ook geschikt voor mensen met psychiatrische 

problematiek, zoals bv. dorpskamers. Gezamenlijke activiteiten is deel van inclusie agenda (en zo min 

mogelijk doelgroepenbeleid). 

 

2. Wachtlijsten indicatie 

Er zijn geen wachtlijsten voor de WMO indicatie. De gemeente handelt binnen de termijn van zes 

weken en meestal zo snel mogelijk. Bij spoed heeft de gemeente direct contact, maar  de inzet voor 

zorg en ondersteuning  wel wachttijd vragen.  

 

3. Respijtzorg 

Bronckhorst heeft respijtbedden voor acute zorg. Deze heten in onze gemeente logeerbedden, die 

zijn in te kopen indien nodig. Het komt weinig voor. Bij langdurige uitval van een mantelzorger, kan 

het voorkomen dat een oudere (tijdelijk) naar een verzorgingshuis gaat.  

 

4. Corona periode 

De druk op de mantelzorger is wat toegenomen. De gemeente onderhoud contact met de 

mantelzorgers die bekend zijn. De situatie is beter dan bij enkele omliggende gemeenten in de regio. 

Ook is er minder sprake van eenzaamheid dan in de regio.  

M.b.t. zorgpersoneel is het grijze scenario in werking met afgeschaalde zorg. De situatie is niet verder 

verslechterd. Alle zorg is verleend met zorgpersoneel, zonder extra hulp van vrijwilligers. De 

verwachting is dat de situatie per april weer genormaliseerd is.  

In de verpleeghuizen is wel sprake geweest van krapte bij het personeel door ziekte. Het sociaal 

netwerk van de cliënten is dan belangrijk. De gemeente onderhoudt nauw contact met de 

zorginstellingen. 

 

5. Verzekering WMO hulpmiddelen 

De gemeente heeft voor uitgeleende WMO hulpmiddelen een WA-  en casco verzekering.  

 

 

 



6. Rondvraag 

- De gemeente is bezig met het opstellen van het uitvoeringsplan preventie met zeven pijlers rond 

gezondheid. Dit is voor de zomer in concept gereed en komt daarna naar de PR.  

- De eigen bijdrage ZOOV van € 60 per jaar gaat in per 1 april 2022. Men is per brief geïnformeerd. 

Vanaf 1 januari 2022 is ook de pilot met de Voor Elkaar Pas ingegaan. Voor € 10 per jaar met 

Arriva en begeleider te reizen. Zegt het voort. 


