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Geachte mevrouw Van der Meer, 

Vriendelijk verzoeken wij u bijgaande brief met bijlage (evaluatie) door te sturen aan 
de gemeenteraadsleden van uw gemeente. 

Hartelijk dank voor uw medewerking. 

Met vriendelijke groet, 

Harrie Kemps, 
Voorzitter Programmaraad Zorgvernieuwing Psychogeriatrie 

Bijlagen: brief met bijlage (evaluatie). 

Statenlaan 4 
Tilburg 
Postbus 271 
5000 AG Tilburg 

Telefoon 013 - 544 14 40 
Fax 013 - 544 06 05 
E-mail hstoop@zet-brabant.nl 
Website www.zet-brabant.nl 
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Aan de gemeenteraadsleden van 
de gemeenten in Noord-Brabant 

Tilburg, januari 2013 

Betreft: Brabants gemeentelijk dementiebeleid anno 2012 in beeld 
Referentie: hist-W13.2110.D-39el3 

Geachte heer, mevrouw, 

Begin november 2012 hebt u van de Programmaraad Zorgvernieuwing Psychogeriatrie het rap
port Brabants gemeentelijk dementiebeleid anno 2012 in beeld ontvangen. Aan deze inventarisa
tie heeft 90^0 van de Noord-Brabantse gemeenten meegewerkt. 

Graag wil de Programmaraad Zorgvernieuwing Psychogeriatrie evalueren of uw gremium bekend 
is met deze rapportage en met de resultaten van de inventarisatie, op welke wijze uw gremium 
deze rapportage behandeld heeft en of er mogelijke vervolgstappen naar aanleiding van de resul
taten van uw gemeente zullen worden ondernomen. Ook willen wij graag van u vernemen of u 
vragen hebt naar aanleiding van de resultaten van uw gemeente en waar de Programmaraad 
Zorgvernieuwing Psychogeriatrie mogelijk een bijdrage kan leveren om deze vragen te beant
woorden. 

Wij verzoeken u bijgaande korte vragenlijst in te vullen en aan ons te retourneren vóór 
1 april 2013. 

Uw schriftelijke reactie kunt u toesturen naar: 
Programmaraad Zorgvernieuwing Psychogeriatrie 
P/a Zet 
Antwoordnummer 60510 
5000 WB TILBURG 

Digitaal terugsturen kan ook: hstoop@zet-brabant.nl, graag met vermelding 'evaluatie 
Dementieproofmeter 2012'. 

Indien u nadere informatie wenst kunt u contact opnemen met Hilde Stoop: 
e-mail : hstoop@zet-brabant.nl 
telefoon : 013 532 41 61 

Hartelijk dank voor uw medewerking. 

Met vriendelijke groet, 

Harrie Kemps, 

Voorzitter Programmaraad Zorgvernieuwing Psychogeriatrie 

Bijlage: korte vragenlijst. 
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Programmaraad 
I Zorgvernieuwing 

ļ Psychogeriatrie 

Tilburg, januari 2013 

Evaluatie: Brabants gemeentelijk dementiebeleid anno 2012 in beeld 

Ingevuld door gemeenteraad van gemeente: 

1. Bent u als gemeenteraad bekend met de rapportage Brabants gemeentelijk dementie

beleid anno 2012 in beeld? van de programmaraad Zorgvernieuwing Psychogeriatrie? 

O Ja 

O Nee 

2.a Zijn de bevindingen binnen uw gremium besproken? 

O Ja, in onze gemeenteraadsvergadering als volgt: 

(Ga door met vraag 3) 

O Ja, in onze commissievergadering als volgt: 

(Ga door met vraag 3) 

O Nog niet, maar dit zijn wij wel van plan in (Ga door met vraag 5) 

O Nee, zowel in onze gemeenteraadsvergadering als commissievergadering niet. 
(Ga door met vraag 2.b) 

2.b Wilt u de reden(en) aangeven waarom de resultaten van de inventarisatie van het ge

meentelijk dementiebeleid in uw gremium niet besproken zijn? 

(Ga door met vraag 6) 

3. Wat hebt u met de bevindingen gedaan uit de rapportage Brabants gemeentelijk de

mentiebeleid anno 2012 in beeld, die van toepassing zijn voor uw gemeentelijk beleid 
en die van belang zijn voor het waarborgen van de kwaliteit van zorg voor thuiswo

nende mensen met dementie en hun mantelzorgers in uw gemeente? Ofwel: welke 
conclusies hebt u getrokken en welke afspraken zijn er gemaakt? 
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4. Welke mogelijke vervolgstappen zullen door uw gemeente naar aanleiding van de re
sultaten van de inventarisatie van het bestaande gemeentelijk beleid worden onder
nomen? 

5. Hebt u naar aanleiding van de resultaten van de inventarisatie van het bestaande ge
meentelijk beleid, dat ten goede dient te komen aan thuiswonende mensen met de
mentie en hun mantelzorgers in uw gemeente, vragen? Zo ja welke? 

6. Hebt u behoefte aan informatie, advies en/of ondersteuning, zodat binnen uw gemeen
te een goede leefbaarheid en kwaliteit van ondersteuning voor de doelgroep dementie 
gewaarborgd kan worden? Zo ja , hieronder kunt u uw vragen vermelden. 

Wij verzoeken u deze vragenlijst aan ons te retourneren vóór 1 april 2013: 
Programmaraad Zorgvernieuwing Psychogeriatrie 
P/a Zet 
Antwoordnummer 60510 
5000 WB TILBURG 

Digitaal terugsturen kan ook: hstoop@zet-brabant.nl, graag met vermelding 'evaluatie 
Dementieproofmeter 2012'. 

Indien u nadere informatie wenst kunt u contact opnemen met Hilde Stoop: 
e-mail : hstoop@zet-brabant.nl 
telefoon : 013 532 41 61 

Hartelijk dank voor uw medewerking. 
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