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Betreft: Advies Lokaal gezondheidsbeleid 2013-2016 

Geacht College, 

De Wmo-adviesraad (hierna "de raad" te noemen) heeft goed kennis genomen van 
bovenvermelde conceptnota. Hij heeft waardering voor de wijze waarop met vele betrokkenen 
de nota is voorbereid. Vertegenwoordigers van de raad waren toehoorders bij een daarbij 
gehouden workshop. 

De raad constateert dat de nota een afgeleide is van landelijke en regionale kaders en dat de 
speerpunten daar op zijn gestoeld. Vooral de uitwerking van het preventieve 
gezondheidsbeleid spreekt de raad aan. 

De raad heeft de volgende opmerkingen en adviezen. 

Relatie met andere beleidsterreinen 
Gelet op de inhoudelijke samenhang tussen het lokaal gezondheidsbeleid en het Wmo-
beleidsterrein adviseert de raad voor de komende periode een integrale nota lokaal 
gezondheidsbeleid en Wmo te maken, waarbij gelet wordt op de samenhang en overlap tussen 
beide beleidsterreinen. In een aanpalende gemeente is dat uitgewerkt in een zgn. 
Maatschappelijke Agenda (MAG). 

Lokaal gezondheidsbeleid betreft een complexe materie met raakvlakken op diverse 
beleidsterreinen. De WMO adviesraad adviseert een programmatische uitvoering van het 
lokaal gezondheidsbeleid waarbij in de uitvoeringsagenda op hoofdlijnen de verbinding 
gelegd wordt met de Wmo. Daarbij ook een overzicht te maken van raakvlakken van bestaand 
beleid met het gezondheidsbeleid. 

Bij elke bestuurlijke beslissing op aanpalende beleidsterreinen, zoals genoemd in de nota (blz. 
3), moet een afweging worden gemaakt wat het effect daarvan is op het gezondheidsbeleid. In 
paragraaf 3.1 gaat het zelfs om de sociale en fysieke omgeving. Het milieubeleid is daar 
impliciet een onderdeel van! 

De raad ziet graag een overzicht van de huidige partners in de uitvoering en de bijdrage die zij 
kunnen leveren aan het preventief gezondheidsbeleid. 

De raad adviseert om het lokaal gezondheidsbeleid ook te richten op mensen die vanwege de 
economische situatie in stressvolle situaties dreigen te komen. Ook verdient het aanbeveling 
om aan te geven op welke wijze de diverse (moeilijk bereikbare) groepen binnen de totale 
groep met een lage SES-status bereikt kunnen worden, zodat het ingezette beleid voor hen 
ook effectief kan zijn 
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Evaluatie van de vorige nota en de lokale gezondheidsei)fers. 

De evaluatie van het gevoerde gezondheidsbeleid in de periode 2008 - 2012 schiet tekort. 
In tabel 3 zijn de 5 aandachtsgebieden met de daarbij behorende doelstellingen weergegeven. 
Achter elke doelstelling zijn er algemene verwachtingen voor de komende jaren 
geformuleerd. Onduidelijk is welke resultaten al bereikt zijn. 

Uit de evaluatie blijkt niet welke activiteiten hebben bijgedragen aan het realiseren van de 
gestelde doelstellingen, de effectiviteit van de diverse activiteiten ontbreekt, benevens een 
motivatie voor de voortgezette of nieuw gekozen activiteiten om gestelde doelstellingen te 
realiseren. 

De raad adviseert deze koppeling te maken zodat meer inzicht wordt verkregen of de beperkte 
financiële middelen effectief en efficiënt zijn ingezet. 

De raad adviseert om bij de uitwerking van de nota Lokaal gezondheidsbeleid 2013-2016 de 
doelen concreter en meer meetbaar te formuleren. 

De raad adviseert om afspraken te maken met de GGD over het tijdig aanleveren van 
informatie. Relevante cijfers over de gezondheidstoestand van de bewoners van Leiderdorp 
ontbreken nu en zijn wel nodig voor een goede onderbouwing van de keuzes in het 
gezondheidsbeleid 2013-2016. 

De opmerking dat de gezondheidscijfers uit 2008/ 2009 in grote lijnen niet significant zullen 
verschillen met de cijfers uit 2012 (bijlage 4, Evaluatie nota lokaal gezondheidsbeleid 2008 -
2012) heeft betrekking op chronische aandoeningen, eenzaamheid en depressie. Onduidelijk 
is wat de stand van zaken is op de overige 4 speerpunten van de conceptnota (alcoholgebruik, 
roken, overgewicht en bewegen). 

De raad adviseert, gelet op de nieuwe taken die de gemeente krijgt in het kader van de 
transitie jeugdzorg, decentralisatie begeleiding AWBZ en de beperkte financiële situatie, om 
prestatie afspraken te maken met de gesubsidieerde instellingen. De raad is zich bewust van 
het feit dat het niet makkelijk is om maatschappelijke effecten als gevolg van subsidiering te 
meten. Toch zou een aanzet gemaakt kunnen worden om samen met de instellingen de 
prestatieafspraken zo SMART mogelijk te formuleren. De kernvraag hierbij is hoe de 
gesubsidieerde activiteiten bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen van de nota 
lokaal gezondheidsbeleid. Door gebruik te maken van ICT-oplossingen zou meer 
transparantie bereikt kunnen worden. 

De raad adviseert om vooraf overeenstemming te bereiken over monitoring en evaluatie van 
het te voeren beleid en daarbij vaste evaluatiemomenten af te spreken. Evaluatie van de nota 
is nu onvoldoende ingebouwd, zeker waar het gaat om de instandhouding, financiering en 
inzet van de GGD en GGZ. 

Regionale Dienst Openbare Gezondheidzorg 

De raad constateert dat uit de passage over opdrachtgeverschap blijkt dat de gemeente zijn 
opdrachtgeverrol ten aanzien van de RDOG niet goed kan vervullen en niet weet welke 
prestaties aan Leiderdorp worden geleverd. 



Hij adviseert de gemeente op dit punt versneld een oplossing te realiseren, waarbij afspraken, 
behaalde doelen en financiën worden gekoppeld. 

De raad vraagt zich af of de buurtsportcoach een betaalde functie zal worden. Indien het een 
betaalde functie wordt adviseert hij om in samenwerking met de partners in het veld een 
invulling binnen bestaande financiële middelen te vinden. 

De raad adviseert om het bewegingsaanbod zoveel mogelijk verspreid in Leiderdorp aan te 
bieden, zodat bewoners zonder grote vervoerskosten daar gebruik van kunnen maken. Samen 
sporten ongeacht de sociaal economische status vergroot de sociale betrokkenheid onderling. 

Financiële paragraaf wordt duidelijker door helder aan te geven welke zaken uit de financiën 
van het gezondheidsbeleid en welke vanuit de Wmo worden betaald. De suggestie bij 
bezuinigingen te kiezen voor het niet uitvoeren van bepaalde wettelijke taken, is o.i. 
onmogelijk; de overige suggesties kunnen wel bijdragen tot bezuinigingen. Het genoemde 
afkappunt zou nader gepreciseerd moeten worden om inzicht te geven in wat bedoeld wordt. 

De samenvoeging van GGD HM en GGD ZHN zou nog onvoorziene financiële consequenties 
kunnen hebben. Onduidelijk is wie dat gaat betalen het Rijk of de Gemeenten? 

Met vriendelijke groet, 

Namens de Wmo-adviesraad Leiderdorp 

Financiën 

Karres, voorzitter J. 

cc: Griffie Gemeenteraad Leiderdorp 


