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Betreft: Reactie op Adviesaanvraag Beleidsbrief Lokaal Gezondheidsbeleid 2013-2016

Geacht College en mevrouw De Leeuw,

Naar aanleiding van een eerdere versie hebben we op 5 juni 2012 al mondeling input mogen leveren
op deze beleidsnotitie. Onderstaande reactie is gebaseerd op de conceptversie van de beleidsbrief
die we op 20 december 2012 hebben ontvangen.
De heldere en beknopte wijze van presenteren van de beleidsdoelstellingen en beoogde
resultaten spreekt ons aan. Uiteraard zullen de indicatoren nader dienen te worden vastgesteld.
Wij gaan er van uit dat daarin voldoende gezonde ambitie zal worden getoond.
In de nota missen we definities. Het uitgangspunt voor de gekozen speerpunten is dat inwoners
van Woerden fysiek en psychisch gezond zijn: wat verstaan we daaronder?
Centraal staat de integrale aanpak binnen de verschillende aandachtsgebieden. Uiteraard vinden
wij dit een goed uitgangspunt. Wij adviseren u echter wel om in de jaarplannen de verschillende
verantwoordelijkheden voor het behalen van de resultaten daadwerkelijk toe te wijzen en daar
waar nodig vast te leggen in DVO’s met betrokken partijen. Dit om de verschillende organisaties
daadwerkelijk te kunnen aanspreken op hun specifieke verantwoordelijkheden.
Met betrekking tot het speerpunt “voorkoming van eenzaamheid of depressies “missen wij
expliciet het onderwerp van de “woon-zorggebieden” binnen de verschillende woonkernen.
Inmiddels is wetenschappelijk aangetoond dat indien er sprake is van goed functionerende
woonzorggebieden ouderen in staat zijn langer en gezonder een eigen huishouden te voeren.
Tevens missen wij initiatieven in het kader van woonzorggebieden die ouderen
stimuleren/aanzetten tot het zelf organiseren (eigen kracht) van allerlei voorzieningen die
bijdragen aan een duurzamer en kwalitatief goed bestaan.

Het CJG speelt in uw beleidsplan een belangrijke rol. Inmiddels hebben wij begrepen dat het CJG
een andere rol krijgt in het kader van een nieuwe Jeugdwet. Het lijkt daarom raadzaam om de
bijdrage van het CJG pas vast te stellen wanneer er meer duidelijkheid bestaat over de positie en
taken van deze organisatie.
Tenslotte wijzen wij u graag op het feit dat een causaal verband tussen eenzaamheid en
depressie nimmer is aangetoond waardoor het wellicht raadzamer lijkt deze aspecten afzonderlijk
te benoemen.
Resultaten zijn de behaalde doelen voor de doelgroep. Het vinden van meer vrijwillige
welzijnsadviseurs die depressieve klachten signaleren is geen resultaat in deze definitie. Wel is
het een goede actie, die kan bijdragen aan het resultaat.
Aangezien het hier een tweede reactie betreft inzake een laatste conceptversie, behouden wij ons het
recht voor om in een later stadium nog een formeel advies uit te brengen.
Uw reactie op onze opmerkingen zien wij met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

M.A.J. Maas-Schonk,
Voorzitter WMO-raad.

