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reactie en ongevraagd advies op de bijeenkomst van 13 december 2016 over het

aangepaste concept Gezondheidsbeleid 2017-2020.
Geachte Colleges,

Inleiding
In juli 2016 hebben de Adviesraden Sociaal Domein in het land van Cuijk het concept
Gezondheidsbeleid ontvangen en bestudeerd. De vijf adviesraden hebben gezamenlijk gereageerd op
de nota. De conceptnota is herschreven en de adviesraden hebben toelichting gekregen op dinsdag
13 december 2016 in raadszaal van de gemeente Cuijk.

Bevindingen
Het bijgestelde en op 13 december toegelichte concept is een verbetering t.o.v. de eerste versie. De
adviesraden zien de ingebrachte verbeterpunten gedeeltelijk terug. De tekst en inhoud heeft aan
duidelijkheid en kracht gewonnen. Zo worden er in de nota streefgetallen en ambities genoemd.
Onze complimenten gaan uit naar de ambtenaren die aan de laatste versie gewerkt hebben.
Jammer vonden wij het dat er over de inhoud niet meer gediscussieerd kon worden. De aanwezige
ambtenaren hadden de opdracht van de portefeuillehouders gekregen om niet meer op de inhoud
van de conceptnota in te gaan. Toch hebben de aanwezige leden van de advies- en wijkraden een
aantal verbeterpunten genoemd die genoteerd zijn door de aanwezige ambtenaren.
De vijf adviesraden vinden het belangrijk om de werkwijze die nu is ingezet, gezamenlijk één advies
uitbrengen over het gezondheidsbeleid, voort te zetten in de toekomst.
Voorts vonden wij het jammer dat niet één verantwoordelijke portefeuillehouder aanwezig was
tijdens de bijeenkomst in Cuijk.

Advies
Als gezamenlijke adviesraden van het Land van Cuijk nemen wij toch een aantal ongevraagde
adviezen voor te leggen.
•

Neem de door de ambtenaren ter plekke genoteerde opmerkingen, aanvullingen en mogelijke
verbeteringen mee in definitieve nota, zoals het tussentijds meetbaar maken van de ambities. Het
beleid heeft voor ons te weinig aandacht voor regionale vraagstukken, zoals de
gezondheidsaspecten van de (intensieve) veehouderij, de beschrijvende paragraaf over positieve
gezondheid geeft ons nog geen inzicht in wat de gemeenten ten aanzien van de positieve

gezondheid gaan doen de komende jaren en ons is nog onvoldoende duidelijk waarom voor
bepaalde onderwerpen uit de inventarisatie van 23 november 2015 is gekozen en andere
gezondheidsvraagstukken als aandacht voor zelfdoding, niet meer terugkomen in het beleid.
•

Toets jaarlijks de vorderingen en ambities m.b.t. het gezondheidsbeleid zoals ze geformuleerd zijn
in de nota.

•

Informeer en rapporteer alle vijf Adviesraden Sociaal Domein op het zelfde moment over de
tussenstand en tussenevaluatie m.b.t. de Gezondheidsnota.

Verzoek
Het regionaal overleg Adviesraden Sociaal Domein stelt het zeer op prijs als er een terugkoppeling
plaatsvindt naar de adviesraden op het door ons uitgebrachte ongevraagde advies.
Mochten naar aanleiding van dit advies zaken verheldering behoeven, dan kunt u contact opnemen
met uw adviesraad.
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f rgilctie verblijven wij met vriendelijke groet,

jverleg Adviesraden Sociaal Domein in het Land van Cuijk

C.C. Kristel Schouten.

