
Amendement

Amendement voor de vergadering van de raad van: 03-11-2022.
Agendanummer: 9

Onderwerp: Verhoging incidentele kosten ambitie dementievriendelijk Hillegom. 
Structureel tot en met 2026.

Ondergetekende(n) stelt/stellen het volgende amendement voor:

Het beslispunt 1 te wijzigen in:
1. De programmabegroting 2023 -2026 gewijzigd vast te stellen, waarbij:
a) Het onderdeel ‘Coa Stimuleren en faciliteren voor dementievriendelijke 

samenleving’ van programma 1: Samenleven structureel t/m 2026 in plaats van 
incidenteel wordt begroot;

b) Het begrote budget voor het onder 1a vermelde onderdeel met € 5.000 
opgehoogd wordt naar een bedrag €15.000 en dit verschil te dekken vanuit het 
begrotingssaldo.

Toelichting:

Ad 1a:
In het programma 1 Samenleven van de programmabegroting onder ‘Thuis wonen’ staat de opgave 
om onze inwoners zo lang mogelijk comfortabel en veilig thuis te laten wonen. Maar deze opgave om
mogelijk lang thuis te blijven wonen komt steeds meer onder druk te staan, mede ook door de 
toename van het aantal mensen met dementie.
Eén op de drie vrouwen, één op de zeven mannen, gemiddeld één op de vijf mensen krijgen 
dementie. In Hillegom hebben tot nu toe ongeveer 400 mensen die diagnose gekregen, dit aantal zal 
snel gaan verdubbelen naar 850. Dementie heeft vele vormen en is hard op weg om volksziekte 
nummer 1 te worden. 
Het programma ziet toe op het stimuleren en faciliteren van inwoners en organisaties om zich actief 
in te zetten voor een dementievriendelijke samenleving. Dit is nu als incidentele post opgenomen in 
de begroting, dit zou echter structureel in de begroting moeten worden gezet. Het faciliteren van 
inwoners en organisaties is immers een continu proces, dat blijvend aandacht behoeft en niet iets 
voor slechts één jaar. Daarom is het essentieel om als structurele post op te nemen in de 
programmabegroting.

Ad 1b:
Het bedrag van € 10.000 is niet toereikend omdat een dementievriendelijke samenleving niet alleen 
bestaat uit faciliteren en stimuleren van burgers, bedrijven en organisaties. Via de website 
https://www.samendementievriendelijk.nl/gemeenten kunt u lezen wat er nog meer in het 
stappenplan dient te worden meegenomen.
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