
 

Motie: Dementievriendelijke samenleving     
    
 

De raad van de gemeente Oss, in vergadering bijeen op 12 november 2020, 

Constaterende dat: 

- Dat in de programmabegroting veel aandacht is voor mantelzorgers;  

- Dat dementie onder steeds meer inwoners, zowel jong als oud, voorkomt en dit een 
grote impact heeft op de omgeving, waaronder mantelzorgers; 

- Dat op dit moment ongeveer 270.000 mensen in Nederland dementie hebben; 

- Dat de verwachting is dat, met name door vergrijzing, het aantal mensen met 
dementie sterk zal toenemen en dat, door de samenstelling van de bevolking van 
Oss, dat in onze gemeente zeker het geval zal zijn; 

- Dat uiteindelijk 1 op de 5 mensen de ziekte krijgt; 
 

- Integraal gemeentelijk beleid gericht op mantelzorgers, personen met dementie en 
hun omgeving, ontbreekt. 
 

Tabel 1 Factsheet Alzheimer Nederland 2016 

Aantal inwoners met dementie 
Jaar 2015 2020 2025 2030 2035 2040 
Oss 1.400 1.600 1.900 2.200 2.600 2.900 
 
Overwegende dat:  

- Dat het belangrijk is dat mensen met dementie zo lang mogelijk en op een 
respectvolle manier in de samenleving kunnen blijven deelnemen; 

- Dat dit gegeven een forse druk legt op de directe omgeving (de mantelzorgers) en 
daarbuiten, op straat, in de winkel en op het werk; 

- Dat het belangrijk is dat mensen in de samenleving dementie kunnen (h)erkennen; 
- Dat veel gemeenten in Nederland ons al voorgegaan zijn om een 

dementievriendelijke samenleving te worden; 
- Dat in Oss al diverse initiatieven genomen zijn. 

  
Verzoekt het College: 

- In samenwerking met het huidige netwerk dementie te komen tot een integraal plan 
gericht op inwoners met dementie en hun mantelzorgers en daarbij in overleg met 
Alzheimer Nederland te komen tot een ‘dementievriendelijke gemeente’1.  

- Het integraal plan vóór de behandeling van de Kadernota 2022 aan de gemeenteraad 
voor te leggen. 

 

En gaat over tot de orde van de dag, 

 

Namens SP fractie,  
Bas van der Voort 

                                                           
1 Dementievriendelijke gemeente: https://www.samendementievriendelijk.nl/dementievriendelijke-gemeente  

https://www.samendementievriendelijk.nl/dementievriendelijke-gemeente

