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Waalre

AMENDEMENT geen groep of thema met gezondheidsrisico uitsluiten

De raad van de gemeente Waalre in vergadering bijeen op 21 mei 2019,
gelezen de Nota Lokaal Gezondheidsbeleid 2019-2022;

Constaterende dat:
o

de volgens de GGD belangrijkste thema's betreffende gezondheidsrisico in Waalre niet allen als
thema in hoofdstuk 6 van het Lokaal Gezondheidsbeleid 2079-2022 in de nota zijn
opgenomen;

a

de thema's besproken in de bijlage rapportage Meedoen voor iedereen in de gemeente Waalre
inclusief antidiscriminatie januari 2019 niet als thema of onderwerp in hoofdstuk 6 van het
Lokaal Gezondheidsbeleid 2019-2022 in de nota zijn opgenomen;

a

het advies van de Seniorenraad Waalre naar aanleiding van het stuk Gezondheid verbindt in de
gemeente Waalre niet als bijlage is toegevoegd aan de nota;

Overwegende dat:

'
'

het onderzoek van de GGD zwaarder zou moeten wegen dan een avond sparren met de raad;
overmatig internetgebruik door jongeren alsmede armoede door de GGD onder de
belangrijkste thema's voor het gezondheidsbeleid van Waalre wordt gerekend;

'

overmatig internetgebruik door jongeren geen plek heeft onder de thema's en arrnoede niet
als thema is opgenomen in de nota;

'
'
'
'

hiermee (groepen) mensen die gezondheidsrisico lopen buitengesloten worden van het beleid;
er geen thema als leven met een beperking of discriminatie is opgenomen in de nota;
deze zaken wel het onderwerp zijn van een bijlage;

de Seniorenraad Waalre aangeeft dat uit de notatekst niet blijkt dat kennis genomen is van het
advies van deze raad aangaande het gezondheidsbeleid;

'

er geen overwegingen en argumenten zijn te vinden in de nota die verklaren waarom een en
ander niet meegenomen is in hoofdstuk 6 en verder;

'

het niet de bedoeling is dat we groepen mensen buiten het gezondheidsbeleid sluiten die een
gezondheidsrisico lopen ;

Wijzigt het besluit als volgt:
a

In hoofdstuk 6, blz. 24, een kopje 6.3 'armoede'toe te voegen en de nummering consequent
te maken;

In hoofdstuk 6, blz. 23, een kopje'overmatig internetgebruik' toe te voegen;
a

In hoofdstuk6, blz.24, onder het nieuwe kopje 6.4'welzijn'een zin toe te voegen: "Verder
moet er meer aandacht zijn voor discriminatie";

a

In hoofdstuk 6, blz.24, een kopje 6.5 'leven met een beperking'toe te voegen en de
nummering consequent te maken;

a

Het advies van de Seniorenraad toe te voegen als bijlage 5 (op blz 32).
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