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Sinds begin dit jaar wordt een bewegings- en valpreventieprogramma aangeboden aan
ouderen in een aantal wijken in Dordrecht. De verwachting is dat dit programma in 2018
ook in andere wijken van Dordrecht aangeboden wordt. Met de programma's verbetert de
vitaliteit en zelfredzaamheid, er ontstaat meer contact met de sociale omgeving en het
risico om te vallen vermindert. Sociale wijkteams wijzen cliënten zo nodig op de
voorzieningen die thuisorganisaties en thuiszorgwinkels aanbieden op het gebied van
individuele persoonsalarmering. Motie 35 bij de Kadernota 2018 aangenomen inzake
valpreventie en valtraining wordt hiermee beantwoord.
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D Coenen
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48 Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en zorg

BEHANDELADVIEZEN EN BESLUITEN
In vergadering
Besluit

Gemeenteraad - dinsdag 19 december 2017 14:00
De raad stemt in met het voorstel. De fractie Gemeentebelangen Dordrecht legt een
stemverklaring af. De fractie VSP sluit zich daarbij aan.

In vergadering
Besluit

Sociale Leefomgeving - dinsdag 24 oktober 2017 20:00
De commissie wil het raadsvoorstel aanhouden; fracties komen nog met een politieke
vraag voor bespreking.

Behandeladvies

Consultatie van de commissie per mail na agendabespreking, wijst uit dat het

raadsvoorstel alsnog als hamerstuk kan worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

