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Geacht College,

Nota Publieke Gezondheid

De Nota Publieke Gezondheid heeft de Participatieraad op 23 november besproken.
In een eerder stadium is de conceptnota op het informeel overleg met de ambtenaren aan de orde
geweest.

De Nota Publieke Gezondheid is duidelijk, goed gestructureerd en barst van de ambities. Dat is een
compliment waard gezien de veelheid aan wisselwerkingen tussen gezondheid en samenleving. De
Wmo Participatieraad kan zich scharen achter de genoemde ambities en hoopt dat de voorgestelde
werkwijzen om de doelstellingen te bereiken het beoogde resultaat zullen opleveren.

De Participatieraad vindt het echter wel belangrijk enkele onderliggende aspecten van publieke
gezondheid nader uit te lichten.
1. Het valt op dat veel van de genoemde ambities niet nieuw zijn. Sterker nog: er wordt gesteld dat
de situatie van de speerpunten uit de vorige nota nog niet zijn veranderd en dat dus het beleid
moet worden voortgezet. Dit is niet zonder meer logisch. Hier mist de Participatieraad een
degelijke analyse van de redenen waarom het beleid niet tot resultaat heeft geleid. Staat de
gemeente misschien te dweilen met de kraan open? Moeten de pijlen mogelijk op andere factoren
gericht worden? De voor 2016 ingeplande tussentijdse evaluatie is een goede stap.
2. Om de effectiviteit van het volksgezondheidbeleid te kunnen meten, is zeker ook een goede
monitoring noodzakelijk. Regionaal wordt die monitoring nu uitgevoerd door GGD Hart voor
Brabant. De vraag is of deze monitoring -met een periodiciteit van enkele jaren- afdoende is voor
het evalueren van lokaal beleid. Zo wordt binnen Hilvarenbeek in 2016 ingezet op een versterkte
alcoholpreventie bij jongeren op basis van cijfers uit 2011, zonder dat overigens geanalyseerd
wordt waaróm de alcoholconsumptie bij jongeren in Hilvarenbeek zo hoog is. In feite komt die
actie dus minimaal 10 jaar te laat. Met andere woorden: op lokaal niveau is een slagvaardiger
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monitoring nodig voor de evaluatie van het beleid. Wellicht moet ook van de GGD gevraagd
worden een meer op maat toegesneden service te verlenen als het gaat om monitoring van
volksgezondheid. Dit in navolging van de visie zoals die verwoord is in de brief dd 24/08/2014 van
de minister van VWS aan de Tweede Kamer aangaande de publieke gezondheidszorg. In die brief
wordt monitoring als één van de vier pijlers van volksgezondheid genoemd.
3. Gezondheid is nauw gerelateerd aan een samenleving waarin mensen zich individueel kunnen
ontwikkelen, een sociaal netwerk kunnen onderhouden en zich geborgen weten. Daarmee is ook
gezegd dat de keuzes voor hoe wij onze samenleving inrichten, van invloed zijn op onze
gezondheid. Die –veelal politieke- keuzes vallen buiten het bestek van deze nota. Of toch ook
weer niet…? Want gezondheid vormt een belangrijke toetssteen voor onze keuzes. Problemen als
eenzaamheid, sociale uitval, verborgen armoede, verslaving, en agressie zijn voor een groot deel
het gevolg van hoe we met elkaar omgaan.
Gelukkig is in de Nota Publieke Gezondheid aandacht voor versterking van de sociale
basisstructuur. Echter, in het licht van de Kanteling naar meer individuele verantwoordelijkheid en
eigen regie, had in de Nota nog wel meer nadruk op die basisstructuur gelegd mogen worden.
Wat verstaan we daar precies onder die basisstructuur? Hoe willen we dat bereiken in een
maatschappij waarin individualiteit, mobiliteit en hoge dynamiek de boventoon voeren?

Kortom: bij alle goede voornemens en ambities constateert de Participatieraad dat veel aspecten van
de gezonde samenleving nog onvoldoende zijn uitgediept. Oftewel: wij zullen meer moeten nadenken
over hoe wij in Hilvarenbeek de situatie kunnen bereiken waarin sprake is van “positieve gezondheid” :
het vermogen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele
en sociale uitdagingen van het leven.

Met vriendelijke groeten
namens de Stichting Participatieraad Hilvarenbeek

B. Feldbrugge-Okhuijsen
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