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Besluit - Raad van 31/05/2021

Présents - Zijn aanwezig :
M. dhr. OURIAGHLI, Président suppléant; Plaatsvervangend Voorzitter; M. dhr. CLOSE, Bourgmestre; Burgemeester;
M. dhr. HELLINGS, Mme mevr. HARICHE, M. dhr. DHONDT, M. dhr. MAINGAIN, M. dhr. EL KTIBI, Mme mevr.
JELLAB, Mme mevr. PERSOONS, M. dhr. PINXTEREN, Mme mevr. HOUBA, Echevins; Schepenen; Mme mevr.
LALIEUX, M. dhr. COOMANS de BRACHENE, M. dhr. MAMPAKA, Mme mevr. ABID, M. dhr. TEMIZ, Mme
mevr. AMPE, M. dhr. AMRANI, Mme mevr. NAGY, Mme mevr. VIVIER, M. dhr. WAUTERS, M. dhr. ZIAN, M.
dhr. WEYTSMAN, Mme mevr. DEBAETS, M. dhr. ERGEN, Mme mevr. NYANGA-LUMBALA, Mme mevr. EL
BAKRI, Mme mevr. DHONT, M. dhr. BAUWENS, Mme mevr. BEN HAMOU, M. dhr. BEN ABDELMOUMEN,
Mme mevr. STOOPS, M. dhr. TAHIRI, M. dhr. MOHAMMAD, M. dhr. DIALLO, M. dhr. MAIMOUNI, Mme mevr.
HOESSEN, Mme mevr. LOULAJI, Mme mevr. GÜLES, M. dhr. VANDEN BORRE, Mme mevr. MOUSSAOUI, M.
dhr. JOLIBOIS, Mme mevr. DE MARTE, M. dhr. DE BACKER, Mme mevr. BUGGENHOUT, Mme mevr. LHOEST,
Conseillers communaux; Gemeenteraadsleden; M. dhr. SYMOENS, Secrétaire de la Ville; Stadssecretaris.

Onderwerp: Voorstel van motie op inititiatief van dhr. OURIAGHLI voor de fractie PS en medeondertekend
door mevr. HOESSEN (voor de fractie Ecolo-Groen), mevr. PERSOONS (Change.brussels),
mevr. NAGY (voor de fractie Défi), dhr. WEYTSMAN (voor de fractie MR - VLD), mevr. EL
BAKRI (voor de fractie PTB*PVDA), dhr. WAUTERS (voor de fractie CDH) en dhr. VANDEN
BORRE (N-VA), Gemeenteraadsleden.

Motie betreffende de toetreding van de Stad Brussel tot het charter "Ville Amie Démence" van de vzw "La Ligue
Alzheimer".
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gezien in België twee derden van de personen ouder dan 60 klagen over het functioneren van hun geheugen;

Gezien in België het aantal personen met dementie geschat werd op 212.000 in 2018;

Gezien de ziekte van Alzheimer zo’n 65% van de dementiegevallen uitmaakt, dus zo’n 137.800 personen in België in
2018 ;

Gezien de moeilijkheid om precieze cijfers te bekomen over de ziekte omdat de personen met Alzheimer niet
geïnventariseerd worden en omdat de diagnose vaak laattijdig of helemaal niet vastgesteld is ;

Gelet op de volgende ramingen : op 215.378 personen ouder dan 60 in het Brusselse Gewest, zou tussen de 5 à 8%
getroffen zijn door dementie, oftewel tussen 10.769 personen (5%) en 17.230 personen (8%) of zo'n 14.000 personen
wanneer men de mediaan van 6,5% in overweging neemt;

Gezien deze cijfers, schat men, dat in het Brusselse Gewest, zo’n 9.100 personen lijden aan Alzheimer in 2020;

Gezien de demografische vooruitzichten en de verwachte verlenging van de levensduur, vooral bij de vrouwen;

Gezien de probalbiliteit van de toename van het aantal pathologieën die leeftijdsgebonden zijn en met name
neurodegeneratieve ziekten;

Gezien de noodzakelijkheid om te anticiperen op de toekomstige noden om te vermijden dat dementie een groot
volksgezondheidsprobleem wordt;

Gezien er nog steeds geen curatieve behandeling van Alzheimer voorhanden is;

Gelet op het gebrek van een nationaal Alzheimerplan in België;

Gelet op het project "Charte Ville Amie Démence”, gedragen door vzw "Ligue Alzheimer" opgestart in 2011, dat lokale
overheden (gemeenten, steden, provincies, OCMW’s) aanmoedigt om zich in te zetten voor de inclusie van de burgers
die lijden aan Alzheimer of een aanverwante ziekte binnen hun gemeente; binnen het Brussels Gewest hebben op
vandaag de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe en het OCMW van Anderlecht zich aangesloten zijn en het concept telt
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reeds 46 lokale overheden als ondertekenaars telt in Wallonië en Brussel;

Gezien het bestaan van een “do-book” met als titel Samen voor een dementievriendelijk Vlaanderen, een dynamische en
interactieve tool van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen, de vzw Alzheimer Liga Vlaanderen, de Koning
Boudewijnstichting en de Vlaamse Ouderenraad, dat allerlei methodieken, tips en goede praktijken voorstelt aan lokale
besturen om hun gemeente dementievriendelijk de maken;

Gezien er 20.361 personen ouder dan 60 op het grondgebied van de Stad Brussel wonen in 2020 en de veronderstelde
raming dat daarvan 1.324 personen getroffen zijn door de ziekte van Alzheimer;

Gezien de Stad sinds 2010 lid is van het netwerk “Villes amies des aînés” van de Wereldgezondheidsorganisatie
(WGO) en dus reeds bijzondere aandacht besteedt aan de veroudering van haar bevolking en de verbetering van de
gezondheid van haar inwoners;

Gezien de middelen in de vorm van ziekenhuisnetwerken, academische netwerken, opvang-en zorginstellingen, sociale
actie, verenigingsleven, enz. beschikbaar op het grondgebied van de Stad die kunnen gemobiliseerd worden om burgers
die lijden aan de ziekte van Alzheimer of dementie, hun familie en mantelzorgers bij te staan;

Overwegende dat de Stad, als lokale overheid, een rol te spelen heeft in de ontplooiing van de senioren, in het
verbeteren van hun levenskader en hun gezondheid, en het bevorderen van hun deelname aan het maatschappelijk leven
van hun gemeente;

Overwegende dat de Stad de deelname van de ouderen aan de maatschappij wil doen toenemen, onder meer via haar
bevoegdheid Senioren en haar OCMW, meer bepaald via de 17 Buurthuizen;

Overwegende dat de Stad zich moet inzetten om ouderen toe te laten zelfstandig te leven en om zo lang mogelijk thuis
te kunnen wonen;

Overwegende dat de Stad de “seniorvriendelijke” projecten wenst te steunen;

Overwegende dat de Stad een antwoord wenst te bieden op het verlies aan autonomie van haar ouderen, onder meer
door de inspanningen van het OCMW te ondersteunen om haar aanbod aan beschikbare plaatsen in rust-en
verzorginstehuizen te vergroten, maar eveneens door het ter harte nemen van ouderdomsgerelateerde ziektes
(Alzheimer, mentale problemen…) of handicaps, in overeenstemming met haar meerderheidsakkoord 2018-2024;

Overwegende dat de Stad het pilootproject “Wellkom” wil opstarten in het stadscentrum, met de steun van de Koning
Boudewijnstichting, dat de inclusie in de maatschappij beoogt van personen met Alzheimer en Parkinson,
overeenkomstig haar meerderheidsakkoord 2018-2024;

Overwegende dat de Stad de Politie wil sensibiliseren met betrekking tot de problematiek van ronddwalende
dementerende ouderen, die lijden aan Alzheimer of andere vormen van dementie, door het oprichten van een nooddienst
voor verdwijningen, onder meer in samenwerking met opvangdiensten voor ouderen, overeenkomstig haar
meerderheidsakkoord 2018-2024;

Overwegende dat de Stad, gesterkt door de ervaring van haar ziekenhuizen, een specifieke belangstelling heeft voor
neurodegeneratieve ziektes van het geheugen of van andere cognitieve functies, via de Interdisciplinaire
Geheugenkliniek van UMC Sint-Pieter en het Consultatiecentrum voor het geheugen van UVC Brugmann;

Overwegende het belang van vroegtijdige diagnose van de ziekte van Alzheimer om vervolgens een betere planning van
de verzorging en de behandeling toe te laten;

Overwegende dat de ziekte van Alzheimer een ongeneeslijke ziekte is waarvan de symptomen afgeremd kunnen worden
door compensatiemechanismen;

Overwegende dat het belangrijk is om te beschikken over statistieken om de ziekte beter naar cijfers toe te kunnen
vertalen;

Overwegende het belang van het welzijn van de zieken maar tevens het bieden van ondersteuning, begeleiding en
rustmomenten aan hun families en mantelzorgers;

Overwegende dat er een geringere voortgang van de ziekte is als de zieke zich in een hem/haar goedgezinde omgeving
bevindt, en met een goede psychosociale nabijheidsbegeleiding;

Overwegende dat de lokale overheid het ideale niveau is voor de organisatie van concrete acties en voor het verstrekken
van informatie van algemeen belang, voor sensibilisering en voor preventie;

DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD BRUSSEL
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verenigd in openbare zitting op 31 mei 2021, vraagt bij eenparigheid,

AAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN :

In het algemeen :

- Om een inclusieve stad te promoten en om samen met haar OCMW, de versterking te bewerkstelligen van het
transversaal en participatief karakter van het seniorenbeleid, met inbegrip van deze die getroffen zijn door de ziekte van
Alzheimer of soortgelijke vormen van dementie;

- Om beter rekening te houden met de ziekte van Alzheimer en andere vormen van dementie bij de uitwerking van
lokaal beleid;

- Om het grote publiek en ander doelpubliek (scholen,…), met alle mogelijke middelen (communicatiecampagnes,
workshops, flyers,…) te sensibiliseren rond de preventie van de symptomen van Alzheimer;

- Om het wetenschappelijk onderzoek naar de ziekte van Alzheimer te steunen, via het ziekenhuisnetwerk :
vroegtijdige opsporing, behandelingen, verloop van de ziekte, … evenals de begeleiding op lange termijn;

- Om de eerstelijnsgezondheidszorg te versterken en te steunen via medische centra en huisartsen tot wie de
gezinnen zich als eerste richten wanneer een geval van Alzheimer zich voordoet in de familiekring.

Specifiek :

- Om aan te sluiten bij het Charter “Ville Amie Démence” van de vzw Ligue Alzheimer dat steunt op 5 assen :
sensibilisering, recht op anders zijn, informatie- en oriënteringsorganen voor de zieken en hun naasten, acties en
activiteiten in de schoot van de Stad, overleg;

- Om, in het kader van het Charter, met de hulp van de vzw Ligue Alzheimer, een “dementiebeambte” op te leiden
(of meerdere gelet op het aantal inwoners) en de toegang tot de kennis en de ontvouwing van acties ten gunste van de
personen die lijden aan deze of aanverwante pathologie te vergemakkelijken;

- Om, in het kader van het Charter, specifieke acties te ondernemen om de burgers, de families en mantelzorgers,
de verenigingen, de handelaars, de leerlingen en studenten, … te informeren en te sensibiliseren rond dementie door het
verstrekken van tools voor het begrijpen van de ziekte en om een gedesoriënteerde persoon te begeleiden;

- Om, in het kader van het Charter, actief deel te nemen aan het overleg met de actoren rondom de persoon met
Alzheimer zodat hij/zij tijdens de ganse ziekteweg kan begeleid worden in de woonplaats van zijn keuze;

Eveneens :

Om bij de gewestelijke regering te pleiten om :

- Meer rekening te houden met de ziekte van Alzheimer bij de uitvoering van gewestelijk beleid;
- De mogelijkheid te onderzoeken voor de toepassing van het netwerkconcept Viadem ("Ville amie démence”) van

de vzw Ligue Alzheimer op regionaal niveau om een “Alzheimervriendelijk Gewest” te creëren, zoals in de provincie
Luik, hetgeen zou toelaten om grotere, innoverende initiatieven aan te moedigen;

- Een dynamische en interactieve tool te ontwikkelen – in navolging van het “do-book” van het Expertisecentrum
Dementie Vlaanderen, van de vzw Alzheimer Liga Vlaanderen, van de Koning Boudewijnstichting en de Vlaamse
Ouderenraad – dat methodieken, tips en goede praktijken aanbiedt aan de lokale besturen om hun gemeente
dementievriendelijker te maken.

Om bij de COCOF en de GGC, evenals bij de VG en de VGC te pleiten om :

- Respijtinitiatieven te steunen voor de mantelzorgers van personen met Alzheimer;
- De sector van de rust- en verzorgingstehuizen aan te moedigen speciale eenheden te ontwikkelen voor de opvang

van gedesoriënteerde bejaarden;
- Het aanbod uit te breiden van opvangcentra en dagverblijven voor de opvang van personen met dementie.

Om bij de federale regering te pleiten voor :
- Het zo snel mogelijk opstarten van een nationaal Alzheimerplan, zoals gesteund door de

Wereldgezondheidsorganisatie (WGO);
- De zetel van de Ligue Nationale Alzheimer Liga te steunen als vertegenwoordiger van de regionale organisaties

en op Europees en internationaal niveau, teneinde samen met hen de oprichting van het nationaal Alzheimerplan voor te
bereiden.

Aldus beraadslaagd in zitting van 31/05/2021
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Le Secrétaire de la Ville,
De Stadssecretaris,
Luc Symoens (s)

Le Bourgmestre,
De Burgemeester,
Philippe Close (s)

Le Président suppléant,
De plaatsvervangend Voorzitter,
Mohamed Ouriaghli (s)

Bijlagen:
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Extrait du Registre des Procès-verbaux des délibérations du Conseil Communal de la Ville de
Bruxelles - séance du lundi 31 mai 2021

Uittreksel uit het Notulenboek van beraadslagingen van de Gemeenteraad van de Stad Brussel -
Zitting van maandag 31 mei 2021

Séance publique / Openbare zitting

Présents - Zijn aanwezig :
M. dhr. OURIAGHLI, Président suppléant; Plaatsvervangend Voorzitter; M. dhr. CLOSE, Bourgmestre; Burgemeester;
M. dhr. HELLINGS, Mme mevr. HARICHE, M. dhr. DHONDT, M. dhr. MAINGAIN, M. dhr. EL KTIBI, Mme mevr.
JELLAB, Mme mevr. PERSOONS, M. dhr. PINXTEREN, Mme mevr. HOUBA, Echevins; Schepenen; Mme mevr.
LALIEUX, M. dhr. COOMANS de BRACHENE, M. dhr. MAMPAKA, Mme mevr. ABID, M. dhr. TEMIZ, Mme mevr.
AMPE, M. dhr. AMRANI, Mme mevr. NAGY, Mme mevr. VIVIER, M. dhr. WAUTERS, M. dhr. ZIAN, M. dhr.
WEYTSMAN, Mme mevr. DEBAETS, M. dhr. ERGEN, Mme mevr. NYANGA-LUMBALA, Mme mevr. EL BAKRI,
Mme mevr. DHONT, M. dhr. BAUWENS, Mme mevr. BEN HAMOU, M. dhr. BEN ABDELMOUMEN, Mme mevr.
STOOPS, M. dhr. TAHIRI, M. dhr. MOHAMMAD, M. dhr. DIALLO, M. dhr. MAIMOUNI, Mme mevr. HOESSEN,
Mme mevr. LOULAJI, Mme mevr. GÜLES, M. dhr. VANDEN BORRE, Mme mevr. MOUSSAOUI, M. dhr. JOLIBOIS,
Mme mevr. DE MARTE, M. dhr. DE BACKER, Mme mevr. BUGGENHOUT, Mme mevr. LHOEST, Conseillers
communaux; Gemeenteraadsleden; M. dhr. SYMOENS, Secrétaire de la Ville; Stadssecretaris.

Sauf indication contraire, la décision suivante a été prise à l'unanimité :
Tenzij anders aangegeven werd de volgende beslissing met eenparigheid genomen :

132 (043) Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - (2405068)

(043) Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen - (2405068)

Proposition de motion initiée par M. OURIAGHLI pour le groupe PS et cosignée par Mme HOESSEN (pour le groupe
Ecolo-Groen), Mme PERSOONS (Change.brussels), Mme NAGY (pour le groupe Défi), M. WEYTSMAN (pour le groupe
MR - VLD), Mme EL BAKRI (pour le groupe PTB*PVDA), M. WAUTERS (pour le groupe CDH) et M. VANDEN BORRE
(N-VA), Conseillers communaux.
Proposition de motion concernant l'adhésion de la Ville de Bruxelles à la «Charte Ville Amie Démence» de l'asbl La Ligue
Alzheimer.
Voorstel van motie op inititiatief van dhr. OURIAGHLI voor de fractie PS en medeondertekend door mevr. HOESSEN (voor
de fractie Ecolo-Groen), mevr. PERSOONS (Change.brussels), mevr. NAGY (voor de fractie Défi), dhr. WEYTSMAN (voor de
fractie MR - VLD), mevr. EL BAKRI (voor de fractie PTB*PVDA), dhr. WAUTERS (voor de fractie CDH) en dhr. VANDEN
BORRE (N-VA), Gemeenteraadsleden.
Voorstel van motie betreffende de toetreding van de Stad tot het Charter «Ville Amie Démence» van de vzw «La Ligue
Alzheimer».
Entendu l'exposé de la motion et les interventions de différents membres du Conseil.- La motion est adoptée à
l'unanimité.
Gehoord de uiteenzetting van de motie en de tussenkomsten van verschillende Raadsleden.- De motie is met eenparigheid
aangenomen.

Ainsi délibéré en séance du lundi 31 mai 2021
Aldus beraadslaagd in zitting van maandag 31 mei 2021

Le Secrétaire de la Ville,
De Stadssecretaris,
Luc Symoens (s)

Le Bourgmestre,
De Burgemeester,
Philippe Close (s)

Le Président suppléant,
De plaatsvervangend Voorzitter,
Mohamed Ouriaghli (s)
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