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Betreft: Adviesaanvraag over het uitvoeringsprogramma ‘Op uw gezondheid’
Geacht college,
De Wmo raad heeft kennisgenomen van bovenstaand uitvoeringsprogramma en heeft daarover
onderstaande bevindingen.
De Wmo raad constateert dat de beleids- en financiële ruimte voor het uitvoeringsprogramma
‘Op uw gezondheid’ minimaal is. In eerdere gesprekken die wij over dit onderwerp met de
beleidsambtenaar hadden, kregen wij een rooskleuriger beeld. De vraag is of de gemeente in de
komende jaren meer financiële speling op dit terrein heeft.
Het valt op dat met name bij de Jeugdzorg de aanbieder ook vaak degene is die bepaalt of het
programma succes heeft gehad. Wij adviseren om de monitoring door een onafhankelijke partij
te laten uitvoeren.
Bovendien valt het op dat de te halen percentages willekeurig lijken te zijn en niet goed
onderbouwd. Wij adviseren in het algemeen duidelijk te maken hoe de percentages tot stand
gekomen zijn.
De Wmo raad vraagt zich af of veel van de activiteiten voldoende onder de aandacht worden
gebracht bij de doelgroepen, hun naast betrokkenen en de begeleiding. Wij adviseren u om de
activiteiten meer onder de aandacht te brengen zodat er adequaat gebruik van kan worden
gemaakt.
De Wmo raad juicht de ambitie van de gemeente toe om de hele JGZ onder te brengen bij het
CJG, maar ziet in de nota dat er geen speciale preventieve aandacht is voor ouders en kinderen
met een LVG achtergrond. Wij adviseren om dit op te nemen.
De Wmo raad is graag bereid eventuele vragen toe te lichten.
Met vriendelijke groeten,

C.H. Wesselink
Voorzitter Adviesraad Wmo gemeente Apeldoorn
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