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Aangaan intentieovereenkomst dementie en onderschrijven van de pijlers
aanpak eenzaamheid

Beste leden van de gemeenteraad,
Met deze brief informeren wij u over u over het aangaan van de intentieovereenkomst dementie en
het onderschrijven van de pijlers van de aanpak tegen eenzaamheid.
Inleiding
De gemeente Renkum is een vergrijsde gemeente. Landelijk is zo’n 19% van de bevolking boven
de 65+, in Renkum ligt dat percentage op 28%. Komende jaren zal dit nog verder toenemen. De
vergrijzing gaat daarbij dubbel zo hard: er komen steeds meer ouderen, en de ouderen worden
steeds ouder. Het aandeel inwoners met een leeftijd boven de 80 en 90 zal de komende jaren fors
toenemen.
Op dit moment kent de gemeente Renkum al een grote groep inwoners met dementie. In Renkum
gaat het om 850 inwoners op ons totale inwonertal van circa 31.400. Ter vergelijking: in
Lingewaard gaat het om 760 inwoners op een totaal van 46.600 inwoners en in Overbetuwe om
700 inwoners op een totaal van 47.500 inwoners. Met de toename van het aantal ouderen, zal ook
het aantal mensen met dementie de komende jaren verder toenemen.
Het groeiende aantal mensen met dementie betekent dat meer inwoners en organisaties dagelijks
te maken krijgen met dementie. Daarom willen we samen met inwoners, vrijwilligersorganisaties,
ondernemers en zorgaanbieders aan de slag om te werken aan een dementievriendelijke
samenleving.
Door de ligging van de gemeente Renkum is er in onze gemeente sprake van meer dan één
dementienetwerk. Daar waar dementienetwerk Arnhem en omstreken de helft van onze gemeente
bestrijkt, wordt er nauw samen gewerkt met het netwerk Dementie Gelderse Vallei
(medeondertekenaar van de overeenkomst). Het netwerk Dementie Gelderse Vallei werkt ook weer
nauw samen met Alzheimer Nederland afdeling Veluwevallei-Grebbe. Zo vormt zich een sluitend
dementienetwerk dat gemeentebreed opereert.
Daarnaast is – ten tijde van corona – alleen maar beter en meer zichtbaar geworden dat ook in het
terugdringen van eenzaamheid gemeentebreed, een belangrijke slag te slaan is. Landelijke cijfers –
uit de gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2020 GGD’en, CBS en RIVM – leren ons dat
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Gemeente Renkum
46% van 18 jaar of ouder zich in onze gemeente eenzaam voelt, 9% zich ernstig eenzaam voelt en
daarbinnen 30% sociaal eenzaam is.
Met het programma één tegen eenzaamheid steunt het Rijk de gemeenten in hun strijd tegen
eenzaamheid. Een belangrijke stap is om te komen van het signaleren en het bespreken van
eenzaamheid tot het doorbreken en het duurzaam veranderen daarvan. In dat kader zijn landelijk
vijf pijlers benoemd die de gemeentelijke aanpak moeten dragen. Die vijf pijlers zijn:
1. Bestuurlijk commitment: de aanpak valt of staat met politiek-bestuurlijk draagvlak.
2. Creëer een sterk netwerk: bestaande partijen + nieuwe en slimme verbinding met
bijvoorbeeld ook het bedrijfsleven. Benoem de kartrekker.
3. Betrek mensen: betrek inwoners zelf + hun omgeving zoals familie en buurtbewoners.
4. Werk aan duurzaam aanpakken: kijk naar wat echt en ook (zoveel mogelijk) blijvend
werkt.
5. Monitoring en evaluatie: eenzaamheid doorbreken is blijven leren in de praktijk. Monitoring
en evaluatie zorgt ervoor dat je samen blijft leren en je aanpak blijft doorontwikkelen.
Met het ondertekenen van de voorliggende intentieovereenkomst en het onderschrijven van de
pijlers spreken wij uit te willen inzetten op een sterk en duurzaam netwerk, voortbouwend op de
bestaande structuren in de sociale basis, inclusief maatschappelijk betrokken lokale ondernemers.
Om hiermee te werken aan een dementievriendelijke samenleving en eenzaamheid te doorbreken
en duurzaam aan te pakken.
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