Aan: Colleges van B en W regio Noord Veluwe
Van: Adviesraden Sociaal Domein regio Noord Veluwe
Betreft: Regionaal advies op de startnotitie nota gemeentelijk gezondheidsbeleid 2017-2020

Ermelo, 20-08-2016

Geachte Colleges,

Hierbij brengen de adviesraden Sociaal Domein advies uit op de startnotitie nota gemeentelijk
gezondheidsbeleid. Wij zullen allereerst onze bevindingen op de evaluatie weergeven en vervolgens
een advies op de startnotitie zelf.
Evaluatie gemeentelijk gezondheidsbeleid
De evaluatie van de beleidsperiode 2012-2016 wordt gebruikt bij de ontwikkeling van het nieuwe
gezondheidsbeleid. De inhoud van deze evaluatie is aan de magere kant. Naast de verantwoording
van de uitgevoerde activiteiten komt niet duidelijk naar voren of het ingezette beleid resultaten
heeft opgeleverd. De effecten van het ingezette beleid lijken minder groot dan verwacht en is het de
vraag of dat wat bereikt is te danken is aan alle activiteiten die zijn uitgevoerd of dat de
wetswijzigingen m.b.t. alcoholgebruik en roken voor effect en resultaat heeft gezorgd.
Daarnaast is de effectmeting d.m.v. E-MOVO-gegevens op zichzelf summier en niet bruikbaar bij alle
onderdelen van het beleidsplan. De adviesraden adviseren de Colleges in de volgende nota de wijze
van effectmeting per onderdeel toe te voegen en daar niet een instrument voor te gebruiken maar
meerdere instrumenten. Op het moment dat de uitkomsten van de evaluatie duidelijk en inzichtelijk
zijn, pas dan kan volgend beleid worden geformuleerd. De adviesraden zijn van mening dat op basis
van de huidige effectmeting, de conclusie dat er doorgebouwd kan worden op de ingezette lijn van
de afgelopen jaren, niet geheel rechtvaardigt.
Startnotitie gemeentelijk gezondheidsbeleid
De adviesraden missen bij het kopje ‘wettelijk kader’ dat Colleges, naast het advies van de GGD, ook
advies aan de Adviesraden Sociaal Domein vraagt.
Het valt op dat de startnotitie uitgaat van probleemgebieden bij de verschillende doelgroepen. De
adviesraden geven het advies te kiezen voor een positieve benadering van een aantal punten.
Bijvoorbeeld in plaats van te spreken over overgewicht, zou dit het bevorderen van gezond gewicht
en gezonde voeding genoemd kunnen worden. Op deze wijze is de notitie niet probleemgestuurd en
curatief maar gaat het uit van ieders mogelijkheden en ligt er een verbinding met preventie.
Bij het onderdeel ‘bepaling speerpunten 2017-2020’ valt ons op dat er eerst drie speerpunten
worden genoemd en vervolgens een aantal uitgangspunten worden beschreven. Op basis van de
uitgangspunten worden vervolgens weer speerpunten beschreven. Dit geeft onduidelijkheid. Het
advies van de adviesraden is te komen tot een heldere indeling.

Bij de laatstgenoemde drie speerpunten, te weten gezonde leefstijl, integrale aanpak en gezonde
leefstijl voor ouderen wordt alleen het eerste speerpunt uitgewerkt, de andere twee niet. De vraag
van de adviesraden is waarom de andere twee speerpunten niet worden uitgewerkt?
De adviesraden kunnen zich vinden in de noodzaak van een integrale aanpak. De adviesraden
adviseren de link te leggen naar het armoedebeleid als het gaat om de verschillen in gezonde
levensverwachting. Mensen met een lager inkomen hebben moeite om een gezonde leefstijl te
realiseren.
De startnotitie gaat uit van de gezondheidswinst die bij jeugdigen te halen is terwijl dit ook voor
ouderen geldt. De keuze van doelgroep beschrijving leidt tot een prioritering van de verschillende
doelgroepen, terwijl de adviesraden van mening zijn dat de prioritering in de activiteiten behoort te
liggen. Wij adviseren dan ook de beschrijving van doelgroepen los te laten en daarmee niet meer
aandacht te hebben voor de ene doelgroep t.o.v. de andere, maar om door middel van de
activiteiten jongeren en ouderen met elkaar te verbinden.
Specifieke aandachtspunten
Als laatste zijn er nog specifieke aandachtspunten waar de adviesraden aandacht voor willen vragen.
Dit betreft aandacht voor de game boy-rug. In de toekomst worden er veel rugklachten verwacht
omdat de jeugd te veel gebogen zit.
Ook wordt de aandacht voor het gemakkelijk verkrijgen van lachgas gemist en het advies is dit mee
te nemen in het komend beleid.
De verbinding gemist tussen de conclusies uit de evaluatie dat er blijvende aandacht voor het
vergroten van seksuele weerbaarheid nodig is en de startnotitie. In de startnotitie komt het verhogen
van seksuele weerbaarheid niet terug bij de speerpunten.

Wij wensen u veel succes bij de verwerking van dit advies en zien uw reactie graag tegemoet,

Namens de adviesraden Noord Veluwe
Karin Bloemendal
Voorzitter

