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Onderwerp: Advies Uitvoeringsprogramma gezondheid 2021-2025

Geacht college,
Inleiding
Op 2 maart 2021 is de Participatieraad gevraagd om advies uit te brengen over het
Uitvoeringsprogramma gezondheid 2021 – 2025. Uw vraag is in onze vergadering van 18 maart aan de
orde geweest. Wij danken u voor het toesturen en hebben dit uitgebreide en veelomvattende
programma met zorg bestudeerd. Aangezien dit programma alle facetten van het beleid rondom een
gezond en actief leven raakt, hebben alle werkgroepen in een plenaire vergadering een bijdrage
geleverd aan dit advies. Omdat bij dit programma een groot aantal partijen betrokken zijn vraagt de
afstemming en coördinatie tussen alle betrokkenen veel aandacht. Toch vragen wij ons af of er geen
sprake is van overlap tussen een nieuwe functie als aanjager gezondheid naast bestaande structuren
als gebiedsregisseurs en leefstijlcoaches.
Advies en toelichting
Wij zijn zeer positief over de integrale benadering van het thema gezondheid in dit plan en over de
nadruk op preventie en positieve gezondheid. Ook over het betrekken van vele partners in de
samenleving bij de uitvoering van dit programma zijn wij positief. Verder vinden wij dat de doelen
scherper en concreter opgesteld kunnen worden, waarbij ook meer aandacht besteed wordt aan het
monitoren van de verwachte resultaten. Wij denken dat het beter was geweest om voorgaande plannen
eerst goed te evalueren, dan een nulmeting te doen om vervolgens heldere en scherpe doelen te stellen
en de resultaten goed te monitoren.
Aanbevelingen
Wat betreft de uitvoering van de plannen adviseren wij om scherp aan te geven in hoeverre dit nieuwe
plannen zijn die naast of bovenop de vele bestaande activiteiten komen. Daarbij vragen wij met name
om de samenhang met bestaande activiteiten en de coördinatie en afstemming hiermee (o.a. met de
leefstijlprogramma’s van zorgverzekeraars) beter aan te geven. Verder denken wij dat veel plannen
concreter kunnen worden uitgewerkt en zien wij graag meer cijfers omtrent de verwachte opbrengst van
de plannen. Wij denken dat preventie ook veel kosten kan besparen hoewel dit soms lastig is om dit

aan te tonen. De financiële paragraaf mag wat ons betreft concreter zijn over kosten en baten, hoe al
deze plannen te realiseren voor dit budget en de over verdeling van budgetten over de betrokkenen.
Vragen, opmerkingen, eventueel vervolg
Hoewel wij enthousiast zijn over de brede en integrale opzet van het uitvoeringsprogramma gezondheid
vragen wij ons af hoe de plannen aansluiten op en samenhangen met bestaande plannen en activiteiten.
Dit uitvoeringsplan vraagt om een goede afstemming met de betrokken partners. Wij vragen speciale
aandacht voor de wijze waarop met name welzijnsmedewerkers binnen de gemeente worden
meegenomen bij de aanpak vanuit positieve gezondheid.
Wij zien uw reactie graag binnen de afgesproken termijn tegemoet.
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