gemeente

WOERDEN
Blekerijlaan 14
3447 GR Woerden
Postbus 45
3440 AA Woerden

WMO-raad Woerden
p/a Postbus 45
3440 AA Woerden

Gemeente Woerden

Telefoon 14 0348
Fax (0348) 42 4108
stadhuis@woerden.nl
www.woerden.nl

13U.03608

BTW-nummer
NL0017.21.860.B.02
KvK-nummer
50177214
Banknummer
28.50.09.672

Onderwerp:
Reactie op adviesaanvraag Beleidsbrief Lokaal Gezondheidsbeleid 2013-2016

Uw Kenmerk:

C13-0116

Uw brief van:

16 januari 2013

Datum:

12 maart 2013

geregistreerd onder nr.: n.v.t. of nummer

Ons Kenmerk:

Doorkiesnummer/Behandeld door:

Verz.

f 2 MiMtf £013

/ A.M.de Leeuw
u

"

0

360 8

Geachte leden van de WMO-raad,
Graag willen wij u hartelijk bedanken voor uw advies op de concept beleidsbrief lokaal
gezondheidsbeleid. Uw adviezen helpen ons om het gezondheidsbeleid verder te verbeteren en
daar waar nodig aan te scherpen.
Onderstaand geven wij in de volgorde van uw advies onze reactie en de wijze waarop wij daar
mee willen omgaan in de beleidsbrief.
•

Wij zijn blij met uw complimenten over de opzet en vorm van de beleidsbrief. Het sterkt ons in
de overtuiging dat we op de goede weg zijn. U geeft aan nog nadere indicatoren te
verwachten. Onze formulering is daarin blijkbaar onduidelijk. Wij hebben er bewust voor
gekozen deze in bijlage 5 op te nemen. Daarin staat de nulmeting. Wij willen die als basis
hanteren om de ontwikkeling op de verschillende onderdelen te monitoren. Dat zullen wij
duidelijker aangeven in de beleidsbrief. Wij zijn het met u eens om een gezonde ambitie te
hebben. Naar ons idee past daarin enige relativering. Onze inzet is er in eerst instantie op
gericht om de stijgende trend tot stilstand en zo mogelijk terug te brengen. Dat zal van alle
partijen al een grote inzet vragen.

•

Naar onze mening zijn fysieke en psychische gezondheid belangrijke voorwaarden om deel te
kunnen nemen aan de samenleving. De huidige definitie van de WHO (opgesteld in 1948) stelt
dat gezondheid "een toestand van volledig fysiek, geestelijk en sociaal welbevinden en niet
louter het ontbreken van ziekte of gebrek" is. In de literatuur vinden we recentere definities.
Die zijn tot stand gekomen in het besef dat gezondheid, zelfredzaamheid en welbevinden
nauw met elkaar zijn verweven. Er is een meer dynamische kijk op gezondheid ontstaan.
Gezondheid kan ook worden beschouwd als 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.
Deze definitie is flexibeler en dynamischer en neemt de veerkracht van mensen mee. Met
deze definitie kunnen mensen dus behoorlijk gezond zijn, naast het hebben van een z ^ f c E j T o
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Gezondheid kan ook eerder als hulpbron dan als doel opgevat worden. Vanuit onze visie
onderschrijven wij met name deze meer dynamische visie op gezondheid. Hij ligt ook in het
verlengde van onze visie op de 'sterke samenleving'. Enerzijds zetten wij nadrukkelijk in op de
eigen (veer)kracht van mensen en leggen daarbij de verantwoordelijkheid bij de samenleving.
Binnen het WMO beleid wordt hieraan actief uitvoering gegeven. Anderzijds zullen wij
betrokken instanties stimuleren om in te zetten op preventie. Het gemeentelijk
gezondheidsbeleid ondersteunt deze ontwikkeling.
•

Met de meeste instellingen hebben wij een subsidierelatie. Middels budgetcontracten sturen
wij op het realiseren van de vastgestelde doelen en maatschappelijke effecten. Daarnaast
sturen wij ook nadrukkelijk op de samenhang in beleid.

•

Wij zijn het met u eens dat goed functionerende Woon Service Gebieden een belangrijke
voorwaarde zijn. Hier wordt naar ons idee goed op samengewerkt door de partijen op de
terreinen van wonen, welzijn en zorg. Wij hebben dit altijd vanuit gemeentelijk beleid
gestimuleerd en het wordt nu concreet ingevuld binnen het programma 'Wel Thuis! Woerden'.
Wij zullen in de beleidsbrief de belangrijke samenhang met dit beleid benoemen. De specifieke
ouderenthema's zullen we onder de aandacht brengen van de betrokken partijen binnen de
Woon Service Gebieden.

•

Zoals hierboven aangegeven zien wij een duidelijke relatie van het gezondheidsbeleid met de
Woon Service Gebieden. Binnen het programma 'Wel Thuis! Woerden' worden diverse
initiatieven genomen zoals het monitoren van geschikte woningen voor ouderen en kwetsbare
inwoners, monitoren van voorzieningen in de wijk en het bevorderen van ontmoeten en
informatie op wijk- en dorpsniveau. Deze passen wat ons betreft bij onze visie op de sterke
samenleving. Het gezondheidsbeleid is daarin ondersteunend.

•

U adviseert om de bijdrage van het CJG pas vast te stellen zodra er meer duidelijkheid is over
de Jeugdwet. Wij zijn het daar niet mee eens. Momenteel werken wij voortvarend aan de
integrale toegang tot zorg, in de vorm van het zogeheten Sociaal Makelpunt. Wij anticiperen
actief op de komende grote decentralisaties waarin de taken naar de gemeente verschuiven.
Dat geldt ook voor de taken en verantwoordelijkheden van het CJG. Wij vinden het van belang
om daar al vanaf de start richting aan te geven zonder dat wij exact weten wat de positie van
het CJG zelf wordt.

•

Wij zijn het met de WMO-raad eens dat er geen causaal verband bestaat tussen eenzaamheid
en depressie en dat het twee afzonderlijke onderwerpen betreft. Wel is aangetoond dat steeds
meer ouderen hiermee te maken hebben. Er is een sterke invloed van beide onderwerpen op
het welbevinden en op het participeren van ouderen in onze samenleving. Wij vinden het
daarom van belang om regie te voeren op het signaleren en op de inzet van gerichte acties
binnen het totale ouderenbeleid. Ons doel is om het welbevinden en de zelfredzaamheid van
ouderen te vergroten. Hierbij leggen wij prioriteit bij de bestrijding en voorkoming van
eenzaamheid en van depressie. Wij zullen dit verduidelijken in de beleidsbrief.

•

Uw opmerking over de resultaatomschrijving van vrijwillige welzijnsadviseurs is terecht. Wij
zullen dit opnemen onder de acties.
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Wij vertrouwen erop hiermee uw adviezen voldoende te hebben beantwoord en verwerkt. De
aangepaste beleidsbrief wordt per mail aan u verzonden. Graag ontvangen wij uw definitieve
reactie op korte termijn. Vervolgens streven wij er naar om, na behandeling in ons college, de
beleidsbrief aan te bieden aan de gemeenteraad in april. Over de exacte datum van behandeling
in commissie en raad zullen wij u zo spoedig mogelijk informeren.

Metjvriendelijke groet,
X
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