
                                 

Amendement
‘Een plek om thuis te komen’. Naar een dementievriendelijke samenleving in Alblasserdam.

Artikel 36 Reglement van Orde

1. Ieder lid van de raad kan tot het sluiten van de beraadslagingen amendementen indienen. Een  
amendement kan het voorstel inhouden om een geagendeerd voorstel in één of meer 
onderdelen te splitsen, waarover afzonderlijke besluitvorming zal plaatsvinden. Alleen 
beraadslaagd kan worden over amendementen die ingediend zijn door leden van de raad, die 
de presentielijst getekend hebben en in de vergadering aanwezig zijn.

2. Ieder lid dat in de vergadering aanwezig is, is bevoegd op het amendement, dat door een lid is  
ingediend, een wijziging voor te stellen (subamendement).

3. Elk (sub)amendement en elk voorstel moet om in behandeling genomen te kunnen worden 
schriftelijk bij de voorzitter worden ingediend, tenzij de voorzitter - met het oog op het 
eenvoudige karakter van het voorgestelde -oordeelt dat met een mondelinge indiening kan 
worden volstaan.

4. Intrekking, door de indiener(s), van het (sub)amendement is mogelijk, totdat de besluitvorming  
door de raad heeft plaatsgevonden.

Vergadering
:

Gemeenteraad 9  november 2021

Nummer: Agendapunt: 4.

Onderwerp: Raadsvoorstel Begroting 2022

Ondergetekenden stellen bij amendement voor de volgende in de het besluit 
opgenomen tekst:

1. De begroting 2022 vast te stellen en kennis te nemen van het 
Meerjarenperspectief 2023-2025.

te wijzigen in:
1. De programma begroting 2022 gewijzigd vast te stellen door middel van een 

tweede begrotingswijziging en kennis te nemen van het Meerjarenperspectief 
2023-2025.

Middels dit amendement stellen we als beslissing het volgende voor:
1. De uitgaven op het product oprichting van een Odensehuis te Alblasserdam te 

verhogen met € 30.000  waardoor het positieve saldo van de begroting 2022 
wijzigt van € 287.000 naar € 257.000.

2. Vervolgens het verzoek om dit Amendement als Raadsvoorstel (met daarin de 
mogelijkheid dat de ondersteuning van dit initiatief structureel begroot wordt) 
te agenderen voor  de gemeenteraad. 
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Toelichting:
In opdracht van Alzheimer Nederland is er een prognose gemaakt van het aan aantal 
inwoners in Nederland met dementie. In 2020 bedraagt dit 280.000, in 2030: 390.000 
en in 2050 zelfs 620.000 inwoners in het land. Voor Alblasserdam betekent voor nu 
370 in 2030: 470 en in 2050: 610 inwoners. Het komt er op neer dat ongeveer een op 
de vijf mensen in zijn of haar leven dementie zal krijgen. Dit heeft enorm veel impact 
op het leven van partners, gezin, familie en buurt. Dit zijn soms tegen wil en dank 
mantelzorger geworden. Op dit moment hebben zo’n 1000 Alblasserdammers hier 
dagelijks mee te maken. Ook in het meerjarenperspectief (zie pagina 22) als 
onderdeel van het plan van aanpak preventie wordt gesproken over een zogenaamde 
beweging naar voren waarin de ontwikkeling van een Odensehuis als een positief 
voorbeeld wordt genoemd. Goede zorg voor mensen met dementie vraagt immers om 
een dementievriendelijke omgeving, die mensen helpt om langer zelfstandig uit te 
maken van de samenleving en actief te blijven. Wat verstaan we dan precies over 
dementie vriendelijk en wat willen deze bereiken? In een dementievriendelijke 
samenleving zijn er mensen die bereid en in staat zijn om rekening te houden met 
mensen met dementie en geheugenproblemen. Bereid om hen te helpen en te 
begeleiden waar nodig. Die begrip en geduld kunnen opbrengen daarvoor. In een 
dementievriendelijke Alblasserdam zijn ook plekken waar mensen met dementie en 
vergeetachtigheid zichzelf kunnen zijn en veilig kunnen voelen. Waar ze niet wonen, 
maar zich wel “thuis” kunnen voelen. 
Zo’n plek wat in Papendrecht is gerealiseerd is ook hard nodig in Alblasserdam. Een 
zogenaamd Odensehuis wat de heer Louter al aan ons heeft verteld staat voor een 
informatie-, advies- en ontmoetingsplek voor mensen met (beginnende) dementie, 
geheugenproblemen en mogelijk ook voor mensen met een niet-aangeboren 
hersenafwijking (NHA), hun mantelzorgers en hun familie en vrienden. Waar ruimte is 
voor ontmoeting, ondersteuning, activiteiten en advies.
In het Odensehuis staat de kwaliteit van leven centraal. Dit betekent in ieder geval 
vrijheid voor mensen met dementie en hun naasten om hun eigen leven zo goed als 
mogelijk te blijven voortzetten. Het streven is dat mensen met dementie zo lang 
mogelijk met ondersteuning van mantelzorgers, familie en vrienden zelfstandig 
kunnen functioneren en zoveel als mogelijk nog op een plezierige manier deel kunnen 
nemen aan de samenleving. Hierbij wordt gestimuleerd dat de talenten die mensen 
hebben, worden benut. Een Odensehuis wil perspectief bieden en voorkomen dat 
mensen met dementie en hun mantelzorgers in een isolement belanden.
Via dit amendement willen we de initiatiefgroep Odensehuis Alblasserdam 
ondersteunen om een Odensehuis op te richten. Want wat hebben zij nodig?

- Een ruimte/ locatie die meerdere dagdelen per week beschikbaar is.

- Oprichten en begeleiden van een vrijwilligersorganisatie

- Samenwerkingsmogelijkheden met diverse partijen (zoals onze huisartsen en 
zorgcentra)  die een bijdrage willen leveren aan zorg

- Consult mogelijkheden medisch specialiste (Geriatrie)

- Website ontwikkeling.

Vanuit onderzoek is gebleken dat de kosten voor het realiseren van een Odensehuis 
zich gaat terugverdienen. Vroeg signalering heeft effect in mindere 
ziekenhuisopnames, betere omgang met de ziekte, respijt zorg voor mantelzorgers, 
maatschappelijke begeleiding en zelfs langdurige zorg. 
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Ondertekening en naam:

René Zonnebeld                                 Ramon Pardo Kruidenier             Arco Strop
PvdA                                                   D66                                              CDA


