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Betreft: Advies Lokaal Gezondheidsbeleid 2008–2011

Geacht College,

De Participatieraad Wmo Hilvarenbeek i.o. heeft het activiteitenprogramma Lokaal
Gezondheidsbeleid 2008–2011 besproken in haar vergadering van 2 juni. De
belangenorganisaties hebben dit programma in hun achterban aan de orde gesteld.

De Participatieraad waardeert uw inspanningen om de gezondheid van de burgers te
verbeteren. Het programma is duidelijk omschreven

Ten aanzien van de samenvatting hebben we de volgende opmerkingen:

 In het programma beperkt het huidig beleid zich tot een zestal kernpunten. De zaken
die onder de Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid vallen zijn hier niet alle
beschreven. Het is aan te raden deze in dit programma kort te benoemen zodat een
totaalplaatje ontstaat waarin duidelijk is wie verantwoordelijk is. Geef daarbij ook
duidelijk aan hoe deze zaken de laatste vier jaar geëvalueerd zijn en wat daar de
uitkomsten van zijn.

 Gezonde en Veilige School (jeugd) De Participatieraad betreurt het dat het
Directeurenoverleg–om ons onbekende redenen- besloten heeft voorlopig niet te
starten met het traject Gezonde en Veilige School. De Participatieraad adviseert u zich
extra in te spannen dit traject te laten uitvoeren en de gesprekken daarover voort te
zetten. Mocht blijken dat de gestelde doelen zo niet gehaald kunnen worden, dan is het
aan te bevelen de doelstellingen zodanig aan te passen dat het project toch kans van
slagen heeft.

 Balanstraject depressie en eenzaamheid (senioren) Eenzaamheid komt veel voor door
psychische, fysieke, sociale en economische factoren. Het Project Vitaal Hilvarenbeek
heeft in zijn aanbevelingen mogelijkheden aangegeven de eenzaamheid te
verminderen. De Participatieraad adviseert in overleg met de Seniorenraad deze
aanbevelingen op korte termijn om te zetten in beleidsvoornemens met de daarbij
behorende programma’s. De gemeente dient in deze de regierol op zich te nemen om 
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in samenwerking met relevante professionele- en vrijwilligersorganisaties te komen
tot een structurele aanpak om de eenzaamheid onder ouderen te verminderen. De
Seniorenraad doet de aanbeveling de GGD in te schakelen om het project te
begeleiden.

 Verdere aanpak van de speerpunten op basis van cijfers. Allereerst de cijfers zijn erg
gedateerd. Zij zijn van 2003. De getallen anno 2008 zijn mogelijk hele andere.
Wellicht behoeven nieuwere gegevens aanpassingen in beleidsvoornemens.
De Participatieraad vindt het een goed idee een lokale werkgroep in te stellen om het
alcoholgebruik voor alle leeftijdsgroepen te verminderen. Het slagen van deze
ambitieuze doelstelling is zeer sterk afhankelijk van de samenstelling van deze
werkgroep. De Participatieraad adviseert grote aandacht te besteden aan de
samenstelling van de werkgroep: er kan sprake zijn van tegengestelde belangen, zoals
bijvoorbeeld bij de Horeca. Ook scholen dienen hierbij een rol te spelen.
Ten aanzien van de preventie in zake overgewicht adviseert de Participatieraad
voorwaarden te scheppen om o.a. de KBO’s en de Stichting Welzijn in de gelegenheid 
te stellen hun ideeën om het overgewicht bij ouderen te verminderen te kunnen
uitvoeren.
Ook hier is de invloed van scholen op kinderen niet te verwaarlozen en opname in het
activiteitenpakket van belang.

 Monitoren en evaluatie. Monitoren en evaluatie zijn essentieel voor het succesvol
uitvoeren van de beleidsvoornemens. Omdat verscheidene zaken moeilijk meetbaar
zijn adviseert de Participatieraad dan ook grote aandacht te hebben voor de manier
waarop gemonitord en geëvalueerd wordt.
Wil het beleid effect hebben dan zal in ieder geval de inzet van tijd, geld en middelen
zodanig moeten zijn dat ook behoorlijk gemonitord en geëvalueerd kan worden,
anders hebben beleidsvoornemens geen zin.

De Participatieraad wil graag regelmatig op de hoogte worden gehouden van de voortgang
van de projecten.

Met vriendelijke groeten
namens de Participatieraad Wmo Hilvarenbeek i.o.

B. Feldbrugge-Okhuijsen


