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Onderwerp: uiten bezorgdheid mbt stopzetten van de kerngroep dementievriendelijk Baarle

Geachte adviesraad,
In uw brief van 6 juni heeft u uw bezorgdheid geuit over het stopzetten van de kerngroep
dementievriendelijk Baarle. In deze brief vraagt u ons het belang van een sterke kerngroep te
onderschrijven en de taken en functie van de kerngroep te bekrachtigen.
Naar aanleiding van deze brief heeft een gesprek plaatsgevonden tussen uw voorzitter, de
wethouder van Baarle-Nassau, schepen van Baarle-Hertog en de ambtelijke ondersteuning van beide
gemeenten. De uitkomsten van dit overleg koppelen we hierbij graag, als schriftelijke reactie op uw
brief, aan u terug:
- beide gemeenten zijn erg tevreden met de inzet vanuit de werkgroepen DVG het afgelopen
jaar. Er zit goede energie in de werkgroepen en er wordt hard gewerkt. De plannen en
ideeën komen echt vanuit de werkgroepen zelf.
We willen de energie hier niet weghalen door strak te sturen vanuit een kerngroep, die
boven de werkgroepen staat. De kerngroep zou veel meer naast de werkgroepen kunnen
staan en heeft vooral een rol in het faciliteren van de werkgroepen.
- zoals de kerngroep het afgelopen jaar opereerde had deze geen sturende functie, maar werd
vooral herhaald wat in de werkgroepen was besproken. In die rol heeft de kerngroep
onvoldoende toegevoegde waarde. De samenstelling van de kerngroep kan hier een rol in
hebben gespeeld.
- i de erkgroepe zitte ooral doe ers ; e se die el op de hoogte ille lij e
aar
niet bijdragen aan de uitvoering van activiteiten gaan we op een andere manier informeren.
Het idee is geopperd om dit per mail te doen als er een activiteit plaats vindt. Dan kunnen
mensen zich ook ad hoc aanmelden om de activiteit te ondersteunen. We vragen aan de
werkgroepen om een activiteitenkalender bij te houden.
- het kan nodig zijn een kerngroep te hebben die kan (bij)sturen wanneer de voortgang in de
erkgroepe stokt of a eer epaalde the a’s iet orde opgepakt. O de
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werkgroepen in hun kracht te laten willen we die rol meer invullen als signalerend en
adviserend dan als opdra htge er .
Concluderend: de kerngroep in oude vorm stopt. In plaats daarvan komt er een
afstemoverleg tussen de gemeenten met vertegenwoordigers van adviesraad sociaal domein
Baarle-Nassau en de gezondheidsraad van Baarle-Hertog. Daarin wordt de voortgang
gemonitord, wordt de bestuurlijke lijn naar beide gemeenten geborgd en worden de
budgetten verdeeld. We denken aan een vergaderfrequentie van 2 keer per jaar. Op 16
november van dit jaar komt het afstemoverleg in ieder geval nog bij elkaar.

Wij willen u bedanken voor uw inbreng en hopen u voor dit moment voldoende te hebben
geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Baarle-Nassau,

Piet Sprangers
Domeinmanager Sociaal
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