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Nr. Opmerking WAR Toelichting gemeente aanpassing in concept 
gezondheidsnota 

1. We zouden graag zien dat de komende jaren de 
samenwerking op dit terrein wordt verstevigd. Zo kan 
de gemeente de interactie tussen instellingen als 
scholen en sportclubs onderling faciliteren en het 
uitwisselen van best practices op verschillende 
terreinen actief ondersteunen.  

Vanuit onze regierol willen we met name deze 
interactie stimuleren en faciliteren.  

Geen.  

2. Het beleidsstuk getuigt van een forse onbalans tussen 
ambitie en duurzaam beschikbare middelen door het 
vrijwel geheel laten verdwijnen van het budget voor 
gezondheidsbeleid per 2017.  

Voor de uitvoering van het gezondheidsbeleid maken 
we gebruik van de middelen die hiervoor beschikbaar 
zijn binnen de gemeentebegroting bij programma 10 
en 11. Hieronder vallen onder andere de inzet van de 
GGD regio Utrecht voor de uitvoering van taken op 
het terrein van volksgezondheid en 
jeugdgezondheidszorg en de inzet van de 
buurtsportcoaches. Een klein deel van deze middelen 
betreft het budget voor lokale 
gezondheidsactiviteiten. Ten gevolge van de 
bezuinigingen is dit budget gekort. Binnen de 
resterende middelen kijken we of er door 
herschikking ook de komende jaren voldoende ruimte 
blijft voor het faciliteren van lokale projecten en 
activiteiten.   

Geen. 

3.  Door het drastisch snijden in het budget wordt in de 
nota de indruk gewekt, dat de gemeente zijn rol 
voortaan wil beperken tot het voeren van de regie 
over gezondheidspreventie en het investeren in 
activiteiten voortaan wil overlaten aan de diverse 
instanties in het veld zoals scholen, sportclubs, Mens 
en GGD. Als dat werkelijk de ambitie van uw college is, 
dan dwingt dat wel tot het nader expliciteren van de 
rol die voor de gemeente overblijft.  

In verband met de beperkt beschikbare menskracht 
en middelen leggen wij de prioriteit momenteel bij de 
transformatie in het sociaal domein.  
Wat betreft het gezondheidsbeleid beperken we ons 
tot onze regisserende rol. De uitvoering ligt ook nu al 
bij onder andere de GGD, het CJG, Mens en 
sportverenigingen die door de gemeente geheel of 
gedeeltelijk worden gefinancierd.   

Geen.  
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4. De uitvoeringsprogramma’s omvatten dusdanig veel 
facetten, dat de burger en mogelijk zelfs ook de 
verwijzer in dit onoverzichtelijke veld zijn weg niet zal 
vinden en dat geldt in versterkte mate voor de 
kwetsbaren. De gemeente als regisseur zal moeten 
nadenken hoe burgers beter geïnformeerd kunnen 
worden over vindplaatsen van hulp en zorg.  

Bij de uitvoering van het gezondheidsbeleid worden 
de verschillende doelgroepen gericht benaderd op de 
meest passende manier.  
 
Daarnaast wordt dit jaar nadrukkelijk aandacht 
besteed aan het bekendheid geven aan het Centrum 
voor Jeugd en Gezin en Mens en de hulp en 
ondersteuning die vanuit / via deze organisaties 
geboden wordt.   

Geen.  

5. Uitgangspunt in het hele sociale domein is 
tegenwoordig de zelfredzaamheid van de burger en 
het gebruik maken van particulier initiatief en 
informele hulp waar mogelijk. Punt van zorg is het 
risico dat ‘zwakkere’ buurten onvoldoende aansluiten 
op initiatieven op dit terrein wat de tweedeling in de 
samenleving versterkt.  

Ook wij delen de zorg van de WMO Adviesraad als 
het gaat om het bereiken van inwoners in zwakkere 
buurten. Voorop staat dat inwoners passende 
professionele hulp en/of ondersteuning krijgen ook 
wanneer de sociale omgeving dit niet kan bieden. 
 
Het stimuleren van de zelfredzaamheid van de burger 
en het gebruik maken van particulier initiatief en 
informele hulp gebeurt daarnaast op verschillende 
manieren. Voor een deel gaat het om specifieke 
projecten in buurten, maar ook om de wijkgerichte 
werkwijze van Mens, het vanuit CJG en Mens samen 
met de cliënt bekijken of en hoe de sociale omgeving 
betrokken kan worden bij de hulp en begeleiding of 
het inzetten van maatjes.  

Geen.  

6. Gezondheid van volwassenen en senioren zijn niet 
gebaseerd op recente cijfers. Wij rekenen er op dat 
deze beleidsnota wordt uitgebreid met een analyse 
van de voorgestelde maatregelen in het licht van de 
nieuwe cijfers zodra de cijfers in het voorjaar van 2017 
bekend zijn.  

Zodra de cijfers in 2017 bekend zijn, kijken we of 
aanpassing van het uitvoeringsprogramma 
noodzakelijk is.  

Geen. 
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7.  In het overzicht van maatregelen missen wij concrete 
ambities gericht op allochtonen en statushouders met 
name als het gaat om het bevorderen van een 
gezonde leefstijl.  

Bij de uitvoering van het gezondheidsbeleid houden 
we rekening met specifieke doelgroepen zoals onze 
allochtone inwoners. Voor de (toekomstige) 
statushouders hebben momenteel extra aandacht, 
niet alleen wat betreft huisvesting, maar ook als het 
gaat om onder andere de gezondheid.  

Ja. Aanpassing op pagina 22 
onder de drie speerpunten:  
‘Per speerpunt geven we aan 
wat we willen bereiken en wat 
we daarvoor gaan doen. We 
richten ons op onze inwoners 
in het algemeen, maar 
hebben daarnaast ook oog 
voor specifieke doelgroepen 
zoals allochtone inwoners en 
statushouders. 

8.  Wij willen graag maatregelen opgenomen zien ter 
voorkoming van gameverslaving en acties gericht op 
verantwoord mediagebruik.  

Met de beperkte menskracht en middelen die we ter 
beschikking hebben, is gekozen voor drie 
speerpunten. Het extra inzetten op het voorkomen 
van gameverslaving en een verantwoord 
mediagebruik maakt hier geen onderdeel van uit.  
Inwoners kunnen wel gebruik maken van het 
bestaande aanbod gericht op het voorkomen dan wel 
bestrijden van verslavings-problematiek. Vanuit het 
CJG wordt aandacht besteed aan bijvoorbeeld 
cyberpesten.   

Geen.  

9.  Het SMART formuleren van doelstellingen is verbeterd, 
maar het is nog lang niet bij alle beoogde resultaten 
gelukt om een goed meetbare en toetsbare 
formulering te vinden, wat een onevenwichtig beeld 
oplevert. Waar wel concrete en meetbare resultaten 
worden genoemd, wordt over het algemeen een heel 
bescheiden doelstelling geformuleerd.  

Het SMART formuleren van doelstellingen is niet 
eenvoudig. Zeker niet als het gaat om het bereiken 
van maatschappelijke effecten. Vaak is SMART 
formuleren ook pas mogelijk wanneer de uitvoering 
verder is uitgewerkt in concrete activiteiten. Onze 
doelstellingen houden we daarbij zo realistisch 
mogelijk.   

Geen. 

10.  Wij dringen er bij u op aan om uw ambities waar het 
gaat om senioren aan te scherpen en om meer te 
investeren in valpreventie, het in beweging houden 
van ouderen en het versterken van de sociale 
weerbaarheid.  

Het stimuleren van het in beweging blijven  van 
senioren en het versterken van de sociale 
weerbaarheid maken onderdeel uit van onze 
speerpunten. Ook aan valpreventie zullen wij 
aandacht besteden.  

Geen.  
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11. De WAR mist informatie over landelijke projecten die 
betrekking hebben op het bewerkstelligen van een 
gezonde leefstijl, alcoholmatiging en mentale 
weerbaarheid. De vraag blijft hangen waarom de 
gemeente niet meer aansluiting zoekt bij landelijke 
initiatieven.  

De uitvoeringsorganisaties zoals GGD, Mens en CJG, 
maken gebruik van de ervaringen die elders zijn 
opgedaan. Deze organisaties zijn ook op de hoogte 
van landelijke projecten. De daadwerkelijke keuze 
voor een bepaalde aanpak volgt bij de praktische 
uitvoering van het uitvoeringsprogramma.  

Geen.  

12.  Wij pleiten opnieuw voor maatregelen gericht op het 
voorkomen van eenzaamheid van mensen met een 
lichamelijke of verstandelijke beperking.  

Het bestrijden van eenzaamheid maakt onderdeel uit 
van het speerpunt gericht op het versterken van de 
sociale weerbaarheid en zelfredzaamheid. Daarbij zal 
ook aan deze specifieke groep inwoners aandacht 
worden besteed. De projecten gericht op 
sportdeelname door mensen met een lichamelijke of 
verstandelijke beperking dragen bij aan de bestrijding 
van eenzaamheid.   

Geen.  

13. Gesteld wordt dat de lopende projecten op het gebied 
van sportactiviteiten voor mensen met een lichamelijke 
en/of verstandelijke beperking worden voortgezet, 
maar onduidelijk blijft welke aanvullende acties 
worden ingezet om sporten voor deze doelgroep 
mogelijk te maken.  

Om een sportactiviteiten voor lichamelijk of 
verstandelijk gehandicapten succesvol te laten zijn, 
zijn voldoende deelnemers noodzakelijk. Dit is niet 
haalbaar op de schaal van de gemeente De Bilt. Wij 
sluiten daarom aan bij de verschillende initiatieven die 
in de regio aanwezig zijn.  

Geen.  

14. Het is voor ons onbegrijpelijk dat er in de nota staat 
dat u het liefst van mantelzorgers zelf wilt horen welke 
ondersteuning nodig is. Bij ons rijst dan opnieuw de 
vraag aan wie u dit wilt vragen en hoe u gaat zorgen 
dat de ondersteuningsvraag die uit dit onderzoek naar 
voren komt inderdaad de behoefte is van 
mantelzorgers in het algemeen en niet alleen van het 
kleine aantal dat al bij u bekend is.  

Mens gaat in opdracht van de gemeente de komende 
tijd contact leggen met zoveel mogelijk mantelzorgers 
om in kaart te brengen aan welke ondersteuning deze 
mantelzorgers behoefte hebben.  

Geen.  

15. De WAR mist een concrete uitwerking van het 
voornemen om de opbrengst van het project GALM in 
de nieuwe beleidsperiode te vergroten als het gaat om 
de doorstroming naar reguliere sportclubs.  

In het najaar van 2015 is een GALM fit test 
uitgevoerd. 70% van de deelnemers is 
doorgestroomd naar een sportvereniging. In het 
najaar van 2016 zullen we wederom een GALM 
project uitvoeren.  

Geen.  
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16. De gemeente zou nader moeten onderzoeken of het 
aanbod dat met de U-pas verkregen kan worden nog 
past bij de behoeften van de pashouders.  

In de 2e helft van 2016 wordt de U-pas geëvalueerd. 
De WMO Adviesraad wordt hier ook bij betrokken.  

Geen.  

 


