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Geacht college,

In uw schrijven van 12 juli 2018 verzoekt u om advies uit te brengen op het concept Kadernota
Gezondheid ‘Gezond leven in een gezonde omgeving’ Gemeente Apeldoorn 2018-2021.
De Adviesraad Wmo heeft kennisgenomen van bovenstaande nota en komt tot een advies door
de signalen uit het veld mee te nemen en gebruik te maken van de checklist Gezondheidsbeleid
van het loket Gezond Leven. https://www.loketgezondleven.nl/over-ons/kennisfestival-gezondleven.
Het advies is verdeeld in een algemene opmerking die ingaat op het voeren van redactie en
specifieke opmerkingen. In een vroeg stadium zijn we betrokken bij het tot stand komen van het
eerste concept (februari 2018).
Allereerst willen wij u complimenteren met een nota die het omvattende terrein van preventie,
gezond leven in een gezonde omgeving en gezond mee kunnen doen beschrijft en uitwerkt, een
niet gemakkelijke opgave. Naast de wettelijke taken heeft de gemeente beleidsvrijheid om
ambitieuze doelen na te streven, deze zijn in het voorwoord kernachtig opgenomen. Om deze
ambities waar te maken is een integrale benadering een voorwaarde. Daarbij is de kwaliteit van
de samenwerking in het netwerk essentieel. Hier komen we in de adviezen op terug.
Algemene opmerking:
De Adviesraad Wmo realiseert zich dat het opstellen van een dergelijke nota door de veelheid
aan aandachtsgebieden, thema’s en ambities gemakkelijk een onoverzichtelijk geheel wordt. De
landelijke thema’s en de ambities uit het voorwoord zijn o.i. verdampt in de veelheid aan tekst
en gebruik van bronnen. Hierdoor worden de strategische keuzes niet duidelijk.
Het prioriteren van de ambities en het noodzakelijk benoemen van deelambities komen niet tot
nauwelijks terug in de hoofdstukken.
Advies:
De adviesraad adviseert daarom aan de hand van evaluaties, de ambities/thema’s te prioriteren
en de gewenste situatie in haalbare doelen te formuleren. De onderbouwing voor de
verschillende ambities kunnen gemakkelijk in een tabel worden weergegeven. De lokale situatie
heeft u in kaart gebracht, de cijfers hiervoor zijn voorhanden in uw eigen dataset o.a. de
gezondheidsmonitor. Kortom, maak de Kadernota compact en overzichtelijk, dit zal de
leesbaarheid vergroten.
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Specifieke opmerkingen:
1. In hoofdstuk 8 worden de twee grote maatschappelijke opgaven en de drie focuspunten
beschreven. U gaat uit van Positieve Gezondheid. Om dit te kunnen realiseren beschrijft
u in hoofdstuk 8.4 dat hiervoor een integrale samenwerking tussen verschillende partijen
nodig is. Integrale vraagstukken vragen een samenwerking tussen gemeente,
kennisinstellingen, bedrijven en cliënten en of eindgebruikers. Bijvoorbeeld:
https://www.onderzoek.hu.nl/Nieuws/Kennisalliantie-Gezond-Stedelijk-Leven-wil-Utrechtals-modelregio
De Adviesraad Wmo mist in de nota dat dit hoofdstuk als leidend principe wordt gebruikt
voor al het handelen. De gemeente hoeft geen aparte programma’s en activiteiten te
faciliteren maar dient vooral toe te werken naar een samenhangende integrale aanpak
voor een gezondheidsbevorderend programma op alle levensdomeinen voor inwoners in
de wijken.
Advies:
Breng duidelijk in beeld op welke wijze de integrale wijkgerichte aanpak wordt uitgewerkt
in een integraal beleid en samengebracht in de vorm van een programma en benoem
voorbeelden van integraal werken. Hier liggen o.i. kansen om concreter aan te haken bij
de wijkgerichte aanpak en doorontwikkeling van de CMO’s.
2. Op welke wijze zijn de andere beleidsterreinen betrokken? Hoe en met wie gaat u aan de
slag? U heeft het belang van kwaliteit van samenwerkende partijen in zijn algemeenheid
genoemd en met name het hoofdstuk Leefomgeving uitgebreid uitgewerkt. Dat laatste
geeft een onbalans ten opzichte van de overig beleidsterreinen.
Advies:
Geef een overzicht met welke partijen en sectoren u een gezamenlijke aanpak gaat
realiseren. Geef aan wat u verstaat onder kwaliteit van de samenwerkende partijen.
Bijvoorbeeld het uitwisselen van kennis en opzetten van gezamenlijke innovatieve
projecten.
3. U benoemt in de hoofdstukken 6,7 en 8 de specifieke risicogroepen. Echter de relatie
tussen wat u gaat doen en waarom en wat u wilt bereiken is niet voor alle risicogroepen
duidelijk. Bijvoorbeeld bij de genoemde doelgroepen (6.1) noemt u alle leeftijdsgroepen.
Echter bij de risicogroepen lezen wij alleen kinderen en jongeren. Naar onze mening hoort
bij de risicogroepen ook de ouderen te staan.
Advies:
Benoem specifieker de relatie tussen de risicogroepen en de effectieve interventies.
4. U heeft een indeling in de hoofdstukken 6, 7 en 8 gemaakt met verschillende kopjes:
Wat willen we bereiken, en wat gaan we doen etc.
Advies:
Neem dit kritisch door op resultaatgerichtheid en effectiviteit. Bijvoorbeeld de genoemde
risicogroepen (hfd 6.3) zullen elkaar niet gemakkelijk ontmoeten en de weg vinden naar
de Ontmoetingsplekken. In de uitvoeringsnota verwachten wij dat u de risicogroepen
specifiek bij naam noemt en de daar bijbehorende maatregelen.
5. Een hoofdstuk Monitoring wordt gemist. Hoe gaat u het gezondheidsbeleid monitoren?
Advies:
Maak een tabel waarin u aangeeft wat u eind 2021 ten opzichte van 2018 heeft bereikt
en welke rapportages u van wie verwacht. De beleidscyclus moet voldoende input geven
voor het bijstellen van beleid.
6. Communicatieplan
Advies: om het bereik en de bekendheid te vergroten is het belangrijk om een
communicatieplan toe te voegen aan de nota.
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Tot slot:
Een integrale aanpak is wat ons betreft geen doel op zich. Het staat ten dienste van kwetsbare
burgers die steun kunnen gebruiken bij het maken van verstandige keuzes.
Wij wensen u veel succes met de uitwerking van de nota. Vanzelfsprekend zijn wij bereid om
ons advies verder toe te lichten.

Met vriendelijke groet,

De heer J. Wesselink,
Voorzitter Adviesraad Wmo gemeente Apeldoorn
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