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Betreft: Reactie op de concept nota gemeentelijk gezondheidsbeleid 2022-2026
__________________________________________________________________________________

Vooraf
Aangezien de conceptnota nog in de ontwerpfase is zullen wij onze bemerkingen aangaande
deze conceptnota via onderstaande reactie aan u kenbaar maken.
Wij nemen aan dat, alvorens de definitieve nota aan het college wordt aangeboden, wij de
gelegenheid krijgen om een definitief advies uit te brengen.

Inleiding

Gezondheid is een groot goed.
Daarbij is het belangrijk te realiseren dat het streven naar een goede gezondheid in de
eerste plaats een verantwoordelijkheid is van mensen zelf.
Dat deze verantwoordelijkheid niet door iedereen op een verantwoorde wijze kan worden
opgepakt is, grotendeels afhankelijk van de maatschappelijk- en omgevingsomstandigheden,
logisch.
De gemeente kan hierin een belangrijke rol spelen en is het evident dat de gemeente haar
verantwoordelijkheid neemt, daar waar dat binnen haar mogelijkheden ligt.
De voorliggende nota geeft wat dat betreft een overzichtelijk beeld.

Algemeen

Als er ambities worden uitgesproken is het belangrijk dat deze meetbaar zijn.
Een goede start van het meetbaar zijn is altijd een vorm van nulmeting, gebaseerd op de
meetmethode die uiteindelijk zal worden toegepast om te bepalen of de ambities zijn
gehaald.
In uw nota lezen wij hierover niets terug.

Specifiek

Pagina 3 – 1.1 Aanleiding
Aan het eind geeft u aan dat bij het opstellen van de nota gezondheid landelijk vastgestelde
thema’s leidend zijn.
Voor een beter begrip is het noemen van deze thema’s naar onze mening belangrijk.
Pagina 5 en pagina 6 – voetnoten 2 en 3
1

Teneinde de nota wat concreter te maken zou u beide voetnoten in de tekst kunnen
verwerken.
Pagina 8 – nummering van de paragrafen
2.3 Samen met anderen > moet 2.4 zijn.
2.4 Rol van de gemeente > moet 2.5 zijn
Pagina 10 – 4 Gezondheidsachterstanden verkleinen
Ongeveer in het midden van deze paragraaf spreekt u van vroegtijdige interventies m.b.t.
bijvoorbeeld roken en overgewicht.
Wij vragen ons af wat hier met vroegtijdige interventies wordt bedoeld.
Het kan ons inziens niet zo zijn dat de gemeente een betuttelende rol gaat spelen, hetgeen
de gemeente juist wil voorkomen.
Pagina 11 – 4.1 wat willen we bereiken
Ambitie 1 en ambitie 4
Wel zullen er misschien meetbare resultaten zijn (zie onder algemeen van deze reactie),
maar de uiteindelijke effecten van deze ambities zullen pas goed merkbaar zijn na enkele
generaties.
Ambitie 3 lijkt vooralsnog niet haalbaar, maar een beetje pretentieus zijn als gemeente
hoort er ook bij.
Pagina 11 – 4.2.1 Sterke sociale basis
Het valt ons op dat de nieuwe inkoop WMO 2022 niet zichtbaar betrokken is in deze
beleidsnota. We missen naast de gebiedsteams de rol van de hoofdzorgaanbieders en wie
over wat de regie heeft.
Pagina 14 – 6 Vitaal ouder worden
 De dubbele vergrijzing kan duidelijker weergegeven worden. De groep mensen boven
de 65 jaar groeit (1e vergrijzing), waarvan een groot deel gezond oud wordt. De groep
ouderen boven de 65 jaar met lichamelijke, geestelijke, sociale beperkingen groeit
ook en wordt steeds ouder (2e vergrijzing).
 In deze paragraaf merkt u op dat het huidige aanbod van zorg en ondersteuning niet
aansluit bij de behoefte en vaardigheden. Wat hiermee bedoeld wordt zouden wij
graag wat concreter uitgewerkt zien.
 Voorts merken wij op dat ouderen zolang mogelijk vitaal houden bereikt kan worden
door te voorzien in wat ouderen zelf aangeven nodig te hebben om vitaal te blijven.
Dat betekent niet altijd en alleen lichamelijke vitaliteit.
Pagina 15 – nummering van de paragrafen
Het lijkt ons dat de nummering van de paragrafen aanpassing behoeft.
Pagina 15 – 6.1 Samenwerken
We missen bij de samenwerkingspartners de woningbouwverenigingen en
belangenorganisaties voor ouderen.
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Pagina 15 – 8 Financiën
De genoemde middelen die voor het uitvoeren van de gezondheidsnota worden ingezet, zijn
op 1000 euro en zelfs een keer op 500 euro afgerond.
Des te meer valt het bedrag van 500.000 euro op voor het integraal versterken van de
basisvoorwaarden bij bewoners in kwetsbare situaties.
Het lijkt ons dat een dergelijk bedrag uitgesplitst moet worden.
Zoals het nu wordt weergegeven is het een groot bedrag voor een onoverzichtelijk geheel.

Tenslotte

Wij hopen dat we met deze reactie constructief hebben bijgedragen aan het verder
realiseren van de nota gemeentelijk gezondheidsbeleid 2022-2026.
Ook gaan wij graag in op uw suggestie om over het gezondheidsbeleid in gesprek te gaan
met de leden van de Adviesraad WMO en Jeugd.
De secretaris van onze adviesraad zal daartoe contact met u opnemen.
Uiteraard zijn wij te allen tijde bereid om onze reactie toe te lichten en/of te verduidelijken.
Met vriendelijke groet,
Algemeen Bestuur Adviesraad WMO en Jeugd Súdwest-Fryslân
Loek Hogenhout (voorzitter)
Gerlof Otter (secretaris)
Wietse de Haan (lid DB)
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