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Geachte leden van de BPR,
Op 4 januari 2017 ontvingen wij van Herman Wijdeven de reactie en het ongevraagd
advies op het aangepaste concept Gezondheidsbeleid Land van Cuijk 2017 -2020 van de
gezamenlijke adviesraden van het Land van Cuijk. De adviesraden hebben aangegeven
het op prijs te stellen om een terugkoppeling te ontvangen naar aanleiding van de reactie
en het ongevraagd advies; een verzoek waaraan wij middels deze brief graag
meewerken.
Allereerst danken wij u voor uw komst naar de informatieavond van 13 december
jongstleden en voor het formuleren van het gezamenlijke ongevraagd advies. De colleges
hechten veel waarde aan de mening van de adviesraden en stellen het erg op prijs dat de
vijf adviesraden in het Land van Cuijk gezamenlijk hun advies hebben uitgebracht. Hier is
naar ons idee een zorgvuldig proces aan vooraf gegaan. Ambtelijk is een eerste nota
uitgewerkt. Deze nota heeft, nadat de portefeuillehouders Land van Cuijk akkoord waren,
gedurende zes weken ter inzage gelegen. Deze nota is actief aan u toegezonden. Er zijn
veel reacties geweest welke geleid hebben tot herschrijven van de nota. Nadat de
aangepaste nota door de portefeuillehouders akkoord bevonden is, heeft er een extra
informatieavond plaatsgevonden om mondeling te kunnen toelichten waarom
aanpassingen wel of niet zijn doorgevoerd.
Wij hebben ervoor gekozen om geen tweede inspraakprocedure op te starten. Dit omdat
wij van mening zijn dat er een zorgvuldig proces doorlopen is. Daarnaast vinden wij het
belangrijk dat de nota voor besluitvorming wordt aangeboden aan de gemeenteraad. De
nota is immers de onderlegger voor de uitvoering van het gezondheidsbeleid. Hiervoor
zijn in de nota, op uw verzoek, nog meerdere evaluatiemomenten opgenomen. Wij hopen
hiermee duidelijk gemaakt te hebben waarom er niet voor gekozen is om de inhoud
opnieuw ter discussie te stellen.
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Aanpassingen
U adviseert om tussentijdse evaluatiemomenten van de nota op te nemen, om de
ambities en vorderingen tussentijds te toetsen. De nota is hierop aangepast. Nog beter
dan al verwoord was beschrijven wij dat wij jaarlijks een overzicht van uitgevoerde
interventies naar de gemeenteraden gaan sturen. Wij zullen deze overzichten ook aan u
doen toekomen en dit, zoals door u geadviseerd, voor de vijf gemeenten op hetzelfde
moment doen.
Daarnaast hebben we opgenomen dat er niet alleen na vier jaar, maar ook na twee jaar
een evaluatie zal plaatsvinden. Dat wil zeggen dat we halverwege de looptijd van de nota
in gesprek gaan met relevante partners om de activiteiten te bespreken en daar waar
nodig bij te sturen. Indien mogelijk maken we daarbij gebruik van beschikbaar
cijfermateriaal en advies van de GGD. Wanneer dit leidt tot wijzigingen in het
gezondheidsbeleid, dan zullen ook de adviesraden hierover worden geïnformeerd.
Niet overgenomen advies
U adviseert om aandacht te hebben voor de gezondheidsaspecten van de intensieve
veehouderij in de gezondheidsnota. In de gezondheidsnota is beschreven waarom dit
onderwerp niet expliciet aan bod komt. De gezondheidsaspecten van de intensieve
veehouderij krijgen een plek in de omgevingswet.
Daarnaast wilt u graag meer inzicht in wat de gemeenten gaan doen ten aanzien van
positieve gezondheid. Positieve gezondheid is een nieuwe manier van denken over
gezondheid. Het behelst een integrale blik op gezondheid, die zich niet langer beperkt tot
de afwezigheid van ziekte, maar zich focust op veerkracht en eigen regie. Er zijn geen
concrete acties opgenomen om positieve gezondheid vorm te geven. Door uit te gaan
van de definitie van positieve gezondheid in het Land van Cuijkse beleid willen wij in alle
interventies handelen volgens dit concept.
Vragen
Als er nog vragen zijn, neem gerust contact op met Kristel Schouten. U kunt haar
bereiken op telefoonnummer 0485 – 585 911.
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