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Verwerking reacties inspraaknota 

Conceptnota ‘Lokaal gezondheidsbeleid van de gemeente Leiderdorp 2013-2016’ 

maart 2013 
 

 

Procedure 

Deze inspraaknota geeft een overzicht van de ontvangen zienswijzen op de conceptnota ‘Lokaal gezondheidsbeleid van de gemeente Leiderdorp 2013-

2016’ en onze reacties op de ingediende zienswijzen. De conceptnota heeft zes weken ter inzage gelegen. In totaal zijn er 11 zienswijzen ingediend.  

 

Opzet van de inspraaknota  

De ingediende zienswijzen hebben wij in hoofdpunten samengevat en elk punt voorzien van een reactie. Daarnaast is aangegeven of een opmerking tot 

aanpassing van de nota leidt, dit is 5 keer aan de orde.  Via de jongerenpeiling hebben jongeren aangegeven of zij in de toekomst ook hun mening willen 

geven over beleidsplannen van de gemeente. De jongeren die hebben aangegeven dit te willen, hebben een bericht ontvangen met de conceptnota ‘Lokaal 

gezondheidsbeleid van de gemeente Leiderdorp 2013-2016’en een link naar een prezipresentatie waar de beleidsplannen voor de doelgroep kinderen en 

jongeren beknopt is weergegeven.  Naar aanleiding hiervan hebben vijf jongeren een reactie gegeven. 

In het schema is de zienswijze van de Wmo-adviesraad als eerste opgenomen, vervolgens zijn de reacties van de jongeren weergegeven. De andere vijf 

zienswijzen zijn van Stichting Pluspunt, ActiVite, Secretarissen huisartsengroep Leiderdorp, gewichtsconsulente Bosman en Pro-Cura Thuiszorg. 
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Nr. Verwijzing 

nota 

Opmerking Reactie gemeente aanpassing 

1. Wmo-

adviesraad 

- De Wmo-adviesraad 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.  

Bedankt voor de reactie. Leidt niet tot 

aanpassing van 

de nota. 

- 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. 

Bedankt voor de reactie. Leidt niet tot 

aanpassing van 

de nota. 

 

Blz. 3 

 

 

 

 

Blz. 3 

 

 

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). 

 

Dit is gezien de transities een aardige 

aanbeveling om in de nieuwe 

beleidsperiode te overwegen. Een 

kanttekening bij dit idee is dat de 

beleidstermijnen niet synchroon 

lopen.  

 

Leidt niet tot 

aanpassing van 

de nota. 

 

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.  

De Wpg heeft raakvlakken met de 

Wmo, maar de Wmo is een 

paraplunota en het lokaal 

gezondheidsbeleid is uitgewerkt op 

activiteitenniveau. Op niveau van 

uitvoeringsagenda zien we geen 

aanleiding om dit te integreren. 

Waar we raakvlakken zien, worden 

Leidt niet tot 

aanpassing van 

de nota. 
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Blz. 3 

 

 

 

 

 

 

Blz. 8 

die gelegd. 

Bij elke bestuurlijke beslissing op aanpalende beleidsterreinen, zoals 

genoemd in de nota, 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! 

Milieubeleid is daar inderdaad een 

onderdeel van. De GGD wordt op 

sommige sociale en fysieke 

vraagstukken om advies gevraagd. 

Toevoeging 

opsomming 

blz.3 : 

milieubeleid 

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 partners zien wij breed. Dit 

kunnen huisartsen zijn, maar ook 

welzijnswerk. We willen dit van 

tevoren niet vastleggen. Wij willen 

vrij zijn om partners in te zetten die 

zich aandienen om mee te werken.  

Leidt niet tot 

aanpassing van 

de nota. 

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. 

Mensen met een lage SES zijn één 

van de doelgroepen uit dit beleid. 

We vertrouwen er op dat 

professionals de doelgroepen waar 

zij zich voor inzetten weten te 

bereiken. 

Leidt niet tot 

aanpassing van 

de nota. 
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Blz. 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 5 

 

Evaluatie van de vorige nota en de lokale gezondheidscijfers. 

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, eveneens 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. 

Op het moment van schrijven zijn de 

gezondheidscijfers van 

volwassenenmonitor en ouderen 

van de GGD HM 2012 nog niet 

bekend en kunnen de doelstellingen 

niet geëvalueerd worden. 

Er zijn veel invloeden die een effect 

hebben, zoals regionaal en landelijk 

beleid, landelijke campagnes en 

verandering in opvattingen. Het is 

niet meetbaar wat precies het effect 

is van alleen de lokale activiteiten. Er 

kan van worden uit gegaan dat de 

activiteiten een bijdrage leveren aan 

het bevorderen van de  gezondheid. 

 

Leidt niet tot 

aanpassing van 

de nota. 

De raad adviseert om bij de uitwerking van de nota Lokaal 

gezondheidsbeleid 2013-2016 de doelen concreter en meer meetbaar 

te formuleren. 

Het is niet meetbaar wat het effect is 

van alleen lokale activiteiten (zie 

hierboven. Wel is meetbaar of de 

activiteiten zijn uitgevoerd en wat 

het aantal deelnemers is.  

Leidt niet tot 

aanpassing van 

de nota. 

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.  

Het is lastig dat de cijfers van de 

GGD niet synchroon lopen met de 

lokale beleidscyclus. De GGD 

Nederland maakt hier onderling 

landelijke afspraken over. Lokaal 

hebben wij daar geen invloed op.  

Leidt niet tot 

aanpassing van 

de nota. 
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Bijlage 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blz. 8 

 

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). 

Het is inderdaad vervelend dat we 

niet over recentere cijfers van 

Leiderdorp beschikken. Als nieuwe 

cijfers toch significant blijken te 

verschillen sturen we het beleid bij.  

Leidt niet tot 

aanpassing van 

de nota. 

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. 

We willen afspraken maken over 

maatschappelijke effecten die 

organisaties voor ons gaan bereiken 

en we vertrouwen daarbij op de 

professionaliteit van de organisaties. 

Bijvoorbeeld een prestatieafspraak 

over het aantal te bereiken kinderen, 

zegt niets over het uiteindelijk wel of 

niet bereiken van een 

maatschappelijk effect.  

Leidt niet tot 

aanpassing van 

de nota. 

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. 

De uitvoering van het beleid wordt 

jaarlijks geëvalueerd en zo nodig 

bijgesteld. De GGD en GGZ zitten in 

een gemeenschappelijke regeling die 

jaarlijks gemonitord en geëvalueerd 

wordt.  

Leidt niet tot 

aanpassing van 

de nota. 

 Blz. 24 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 

We willen onze opdrachtgeversrol 

beter gaan oppakken. Hierover zijn 

we met de RDOG in gesprek. In een 

gemeenschappelijke regeling met 15 

gemeenten is dit een lastig proces.  

Leidt niet tot 

aanpassing van 

de nota. 
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financiën worden gekoppeld. 

 Blz. 19 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. 

Op dit moment is nog niet bekend 

hoe er invulling aan de 

buurstportcoach wordt gegeven.  

Partners zullen te zijner tijd worden 

betrokken. 

Leidt niet tot 

aanpassing van 

de nota. 

Blz. 10 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. 

Dit nemen we mee in de planning 

van activiteiten voor kinderen en 

jongeren.  

Leidt niet tot 

aanpassing van 

de nota. 

 

Blz. 23 

Financiën 

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.  

We hebben in de nieuwe versie een 

bijlage opgenomen waarin wordt 

aangegeven uit welk budget de 

activiteiten worden gefinancierd. 

Het benoemen van afkappunten is 

een methode om niet onder het 

wettelijk minimum van de wettelijke 

taak van de gemeente te komen.  

In de bijlage 

wordt per 

activiteit 

aangegeven uit 

welk budget de 

activiteit wordt 

gefinancierd. 

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?   

De samenvoeging leidt niet tot extra 

kosten, maar moet een bezuiniging 

opleveren van €350.000,- 

Leidt niet tot 

aanpassing van 

de nota. 

2. 

jongeren-

peiling 

- Vindt het goede plannen. Geeft aan dat kinderen in de pubertijd vaak 

liever buiten chillen met vrienden/vriendinnen en dat het dus bij die 

leeftijdscategorie wel moeilijk wordt om de pubers te overtuigen 

meer te bewegen en niet/minder te roken of alcohol te drinken. 

Dank voor de reactie. Leidt niet tot 

aanpassing van 

de nota. 
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3. 

jongeren-

peiling 

- Vindt dat de nota er inhoudelijk heel erg goed uitziet. Vindt dat er veel 

plannen gemaakt zijn om de gezondheid van kinderen en jongeren te 

verbeteren. Vindt het goed om te weten dat de gemeente zich ook in 

de toekomst hier goed voor gaat inzetten. 

Dank voor de reactie. Leidt niet tot 

aanpassing van 

de nota. 

4. 

jongeren-

peiling 

 Vindt dat het plan er veelbelovend uitziet. 

Denkt dat het misschien een goed idee is om vooral de focus te 

houden op de informatievoorziening naar de ouders toe aangezien die 

moeten letten op hun kinderen en dat ook het beste kunnen 

uitvoeren. Denkt  dat het misschien wel een goed idee is om meer 

sportdagen voor de basisscholen te organiseren en ze dan kennis te 

laten maken met andere sporten dan de reguliere sporten die tijdens 

de gymuren worden aangeboden. Hiermee krijgen de jongeren 

misschien meer interesse in andere sporten en gaan ze die ook 

beoefenen wat de gewichtsafname stimuleert.  

Dank voor de reactie.  

In Leiderdorp worden diverse 

beweeg- en sportactiviteiten 

georganiseerd om de jeugd kennis te 

laten maken met allerlei soorten 

sporten.  

We zullen dit signaal doorgeven aan 

de betreffende partners, waarbij we 

Sportfondsen Sport Servicepunt 

vragen hier regie op te voeren. 

Leidt niet tot 

aanpassing van 

de nota. 

5. 

jongeren-

peiling 

 Vindt het idee achter meer voorlichting en advies goed, vooral op het 

gebied van alcohol, drugs en roken. Vindt op het gebied van sport en 

bewegen voorlichting ook belangrijk, maar denkt dat het organiseren 

van meer activiteiten een beter effect zal hebben. 

Zie reactie punt 3 Leidt niet tot 

aanpassing van 

de nota. 

6. 

Jongeren-

peiling 

 Geeft aan dat het heel goed is dat aandacht aan gezondheid 

gegeven wordt en denkt dat het ook nodig is. 

Dank voor de reactie. Leidt niet tot 

aanpassing van 

de nota. 

7. Stichting 

Pluspunt 

Blz. 18 Tijdens een van de sessies  die voor het werkveld  georganiseerd zijn, 

bleek dat Pluspunt al een ruim aanbod heeft voor ouderen en in het 

bijzonder de speerpunten eenzaamheid/depressie en bewegen. Het 

probleem ligt vooral in het toe leiden van ouderen naar deze 

voorzieningen. Op dat punt zou de gemeente haar regierol kunnen 

oppakken. 

Toeleiding naar de voorzieningen is 

een belangrijke taak. De gemeente 

ziet dit o.a. als taak van Pluspunt. De 

gemeente biedt aan met Stichting 

Pluspunt in gesprek te gaan hoe wij 

hierbij kunnen ondersteunen. 

Leidt niet tot 

aanpassing van 

de nota. 
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Blz. 18 Het aanbod voor ouderen is veelal geïnitieerd door Pluspunt en wordt 

ook grotendeels uitgevoerd door Pluspunt. Wij hadden het 

gewaardeerd om dit ook terug te lezen in de nota. 

We hebben in de nota zoveel 

mogelijk proberen te vermijden om 

partijen bij naam te noemen. We 

willen geen partijen uitsluiten. 

Leidt niet tot 

aanpassing van 

de nota 

- Nadrukkelijk stelden de aanwezigen bij de sessie voor het werkveld 

dat op dit aanbod voor ouderen niet bezuinigd moet worden, want 

dat dit als een boemerang zal werken op het aantal mensen wat de 

gemeente wil bereiken. 

De bezuinigingen zullen sowieso een 

impact hebben. De bezuinigingen 

moeten in een breder kader worden 

bekeken met betrekking tot  

toekomstig beleid. 

Leidt niet tot 

aanpassing van 

de nota 

Blz. 18 75-plussers krijgen niet jaarlijks, maar eenmaal in de 4 jaar een zgn. 

welzijnsbezoek aangeboden. 

 

Tekst wordt aangepast. ‘Eenmaal in de 

vier jaar 

worden alle 

(nieuwe) 75+ 

ers in 

Leiderdorp 

bezocht door 

een groep 

vrijwilligers) 

die…’ 

 Blz. 11 Het voornemen om voor iedere doelgroep jaarlijks een 

Platformbijeenkomst te organiseren juichen wij toe en wij gaan ervan 

uit dat Pluspunt zeker uitgenodigd zal worden voor alles wat met de 

doelgroepen ouderen en mensen met een beperking te maken heeft. 

Dank voor de reactie. Leidt niet tot 

aanpassing van 

de nota 
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Blz. 22 Tot nu toe heeft Pluspunt zich niet bezig gehouden met een aanbod 

voor mensen met een lage Sociaal Economische Status. We waren 

daarom ook verbaasd te lezen dat er in de prestatieafspraken voor 

2014 van Pluspunt gevraagd zal worden om minimaal één keer per 

jaar een sportactiviteit te organiseren voor mensen met een lage SES 

in de wijk Schansen en Dreven. Tot heden worden prestatieafspraken 

in onderling overleg tussen Gemeente en Pluspunt gemaakt. In dit 

geval is daar nog geen sprake van geweest. Wij kunnen dit momenteel 

niet plaatsen in de doelstelling van onze Stichting c.q in de huidige 

opdracht van de gemeente. Omdat dit een uitbreiding betekent van 

onze doelgroepen willen wij hierover graag met u in overleg treden.  

De gemeente vraagt Pluspunt eens 

per jaar een activiteit voor ouderen 

in de wijk Schansen en Dreven te 

organiseren. Het gaat hier niet om 

een uitbreiding van de doelgroep. De 

doelgroep blijft in deze ouderen. 

Door de activiteit aan te bieden in de 

Schansen en Dreven, waar relatief 

veel mensen met een lage SES 

wonen, verwachten wij ouderen met 

een lage SES te bereiken. Wij gaan 

hiervoor in overleg met Pluspuntl. 

Leidt niet tot 

aanpassing van 

de nota 

 Pluspunt hoopt bij de uitwerking van het beleid betrokken te worden 

en zal constructief mee werken om hier een succes van te maken. 

Dank voor de reactie. Leidt niet tot 

aanpassing van 

de nota 

8. Activite  Leiderdorp benoemt uitdrukkelijk in de samenvatting in de eerste 

regels dat het over het bevorderen én beschermen van de gezondheid 

gaat. Wij hopen dat zich dat verder vertaald in realisme huidige 

situatie (waar staan we nu) en waar willen we over 10 jaar zijn. 

Wetende dat er nu nog met een zware top van individuele 

ondersteuningszorgvragen zijn, wat uiteindelijk een normale piramide 

moet worden dus een kleine groep. 

U geeft aan in te zetten op bestaand aanbod! Dit is afwijkend ten 

opzichte van andere gemeenten die het per definitie anders lijken te 

willen hebben. Bijna veranderen voor het veranderen. Wij 

ondersteunen deze richting uitgaande van de kracht van het goede en 

zo nodig laten wat niet goed en onnodig is. En uitgaan van 

samenwerking. 

Dank voor de reactie. Wij 

onderschrijven dat het een tijd van 

veranderingen is door rijksbeleid. 

Wij gaan uit van het goede en 

zoeken actief de samenwerking op.  

Leidt niet tot 

aanpassing van 

de nota 

 

Blz. 3 Ook positief vinden wij dat u ook wilt sturen op de samenhang van het 

gezondheidsbeleid met de andere beleidsterreinen zie opsomming 

Dank voor de reactie. Wij zien 

integraal werken als een 

Leidt niet tot 

aanpassing van 
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pagina 3.  noodzakelijke manier om  

maatschappelijke effecten te 

bereiken. 

de nota 

 U doet weliswaar geen uitspraken over mogelijkheden ten behoeve 

van budget verschuivingen of mate van (on)gewenste interacties. 

Wellicht zou de noodzakelijke samenhang WMO en 

Gezondheidsbeleid en Sociaal Beleid bij de diverse onderdelen waar 

die raakvlakken / items benoemd worden nogmaals geschreven 

kunnen worden. Zoals bij eenzaamheid van ouderen, depressie. 

Bedankt voor de suggestie, maar de 

leesbaarheid van de nota wordt 

hierdoor niet bevorderd. In bijlage 5 

is in het kader van de financiën een 

overzicht opgenomen waar per 

activiteit de betreffende 

beleidsterreinen worden genoemd.  

Leidt niet tot 

aanpassing van 

de nota 

 Wij missen wel dat nergens het woord informele zorg genoemd wordt 

(mantelzorg en vrijwilligersinzet). Dit is weliswaar WMO, dat kun je 

van eenzaamheid echter ook vinden. Maar benoemen van het belang 

van aandacht voor informele zorg, zeker van 1e lijnwerkers, is van 

belang ter voorkomen van ziek worden. 

Wij erkennen het belang van 

vrijwilligers en mantelzorgers.  In de 

nota pogen we ons te beperken tot 

de hoofdlijnen. Gezondheidsbeleid 

kent namelijk raakvlakken met 

diverse beleidsterreinen. Wij zien 

geen aanleiding om in deze nota 

specifieke aandacht aan informele 

zorg te besteden.  

Leidt niet tot 

aanpassing van 

de nota 

  Een rol weggelegd voor de 1e lijn zien wij zeker en is noodzakelijk voor 

de omschakeling van ziekte en zorg naar Gezond en Gedrag. 

De gemeente is nadrukkelijk opzoek 

naar contact met de 1
e
 lijn. Binnen 

de platformbijeenkomsten wordt 

hier de mogelijkheid voor geboden 

Leidt niet tot 

aanpassing van 

de nota 

Blz. 7 U stelt een visie die realistisch lijkt, vanuit ‘voeten in de aarde’ maar 

uiteindelijk ook de wil om het ideaal te bereiken. 

Dank voor de reactie. Leidt niet tot 

aanpassing van 

de nota 
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 Blz. 8 

 

U kiest voor benoeming van drie doelgroepen met een duidelijke inzet 

op kinderen en jongeren!!! Vanuit de preventiegedachte 

ondersteunen we dit insteken op jeugd want de revenuen komen pas 

over 10 jaar… als dit de volwassenen worden en nog pas veel later als 

het ouderen worden.  

Wel hebben wij de vraag of u binnen deze 3 doelgroepen doet aan 

budget verdelingen, aandachtverdeling? Zijn daar ideeën over? 

Dank voor de reactie. 

Dat de prioriteit op jeugd is gelegd 

heeft geen gevolgen voor de 

budgetverdeling. Wel betekent dit 

bij de uitvoering van activiteiten in 

de nota dat waar keuzes gemaakt 

moeten worden de voorkeur aan de 

doelgroep jeugd wordt gegeven. Zo 

starten we bijvoorbeeld met  een 

jaarplanning voor jeugdactiviteiten 

en doen we dit in eerste instantie  

niet voor de andere doelgroepen. 

Leidt niet tot 

aanpassing van 

de nota 

9. 

Secretaris-

sen 

huisartsen

groep 

Leiderdorp 

Blz. 8 Doel van de conceptnota, het bevorderen en beschermen van de 

gezondheid van de Leiderdorpse inwoners, is een nobel streven. Dat 

er daarbij speerpunten worden vastgesteld is goed. De Leiderdorpse 

huisartsen hebben op de uitgangspunten geen commentaar. 

Dank voor de reactie. Leidt niet tot 

aanpassing van 

de nota 

Blz. 10  Een werkgroep maakt elk jaar een jaarplanning voor het lokale 

aanbod van gezondheid bevorderende initiatieven voor jongeren en 

kinderen. Waar zijn de ouderen en de mensen met lage sociaal 

economische status hier gebleven??  

Het instellen van een werkgroep en 

het opstellen en monitoren van een 

jaarplanning is bewerkelijk. 

Aangezien we dit voor het eerst gaan 

doen, willen we beginnen met een 

doelgroep om te kijken of een 

jaarplanning effectief is. Aangezien 

jeugd onze prioriteit heeft, gaan we 

met deze doelgroep van start.  

Mocht de 

jaarplanning 

voor jeugd 

activiteiten 

een succes 

blijken te zijn 

wordt dit in 

een 2
e
 fase 

voor de 

doelgroepen 

SES en 

Ouderen ook 

opgezet. 
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 Blz. 16  We hebben deel genomen aan de Stakeholders bijeenkomsten. In 

deze vergaderingen hebben we sterk de nadruk gelegd op het grote 

belang van bewegen voor jong en oud, voor mensen met een hoge of 

een lage sociaal economische status. Wanneer in de nota gesteld 

wordt dat de Eerstelijnszorg meer beweegadvies moet geven en 

daarbij moet verwijzen naar mogelijkheden in de buurt zoals 

speelruimten, fiets- en wandelpaden en de parken , dan vinden wij 

dat wel erg mager(blz. 16). 

We willen graag dat de eerstelijns 

meer beweegadvies geeft en hier 

verwijst naar de mogelijkheden in de 

buurt. Dit is ter aanvulling op het 

bestaande aanbod dat voorafgaand 

aan dit actiepunt is beschreven op 

blz. 13.  

toevoeging: en 

het beweeg- 

en 

sportaanbod 

van 

Leiderdorpse 

organisaties.  

 Als huisartsen willen wij graag dat de gemeente het mogelijk maakt 

dat alle mensen in Leiderdorp toegang hebben tot georganiseerd 

bewegen. Het alleen maar adviseren van mensen met overgewicht om 

meer te bewegen helpt niet. Dat is volstrekt onvoldoende. Wij 

moeten mogelijkheid behouden om de jeugd te kunnen verwijzen 

naar teamsporten waarbij ook de jeugd van lage sociaal economische 

status geen financiële drempel moet ervaren. De gemeente moet er 

daarbij voor zorgen dat de teamsportmogelijkheden blijven bestaan. 

De gemeente hanteert een 

minimaregeling (blz 21.), waardoor 

het ook mogelijk wordt voor mensen 

met een lage SES om deel te nemen 

aan sport en beweegactiviteiten.  

 

Leidt niet tot 

aanpassing van 

de nota 

  De huisartsen moeten ook de mogelijkheid hebben patiënten die dat 

nodig hebben te verwijzen naar Fysiotherapie praktijken die deze 

mensen in een "teamverband " tot bewegen aanzetten en hen daarbij 

langdurig kunnen begeleiden. Want wij als huisartsen weten dat 

leefwijze veranderen (en dat is het om mensen aan te zetten tot 

bewegen en tot gebruiken van gezonde voeding) jaren duurt; langer 

dan de geldigheid van deze nota. 

De gemeente moet weten dat de drie gezondheidscentra alledrie in 

dit jaar een GEZ (Geïntegreerde Eerstelijns Zorg) erkenning zullen 

hebben. Het streven is uiteindelijk één GEZ Leiderdorp te hebben. 

Hierdoor kan de eerste lijn efficiënt een aanbod doen voor bewegen 

aan die Leiderdorpers die daar ondersteuning bij nodig hebben.   

Fysiotherapie valt niet onder 

gemeentelijk kader, maar wordt 

vergoed vanuit de 

zorgverzekeringen. Komend jaar 

wordt onderzocht hoe 

zorgverzekeraars en gemeenten in 

deze regio kunnen samenwerken.  

Het is wenselijk om een 

geïntegreerde eerstelijnszorg  te 

hebben in Leiderdorp.  

Leidt niet tot 

aanpassing van 

de nota 

 

 De gemeente kan en moet die mogelijkheden die er zijn om te 

bewegen (jeugd vooral teamsport; ouderen vooral ondersteuning ) 

faciliteren en behouden. 

Wij onderschrijven het belang van 

het faciliteren van beweegaanbod 

Leidt niet tot 

aanpassing van 

de nota 
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 Tot slot willen de samenwerkende Huisartsen ook dat in de nota 

duidelijk wordt dat met name kwetsbare jongeren snel die hulp 

krijgen die wij nodig vinden. Deze hulp door de GGZ moet voor ons 

gemakkelijk bereikbaar zijn en moet na aanmelding snel kunnen 

reageren op ons verzoek tot hulp. Dat is echt belangrijk voor een 

adequate hulp aan juist deze kwetsbare jongeren . In de conceptnota 

wordt daar onvoldoende aandacht aan gegeven. Graag uw aanpassing 

in de nota waarbij wij graag de samenwerking van de eerste 

lijn met de GGD expliciet vermeld willen zien. 

Uit uw reactie maken wij op dat er 

behoefte is aan snelle en adequate 

hulp vanuit de GGZ. Dit is geen 

aandachtspunt van het lokaal 

gezondheidsbeleid, maar is wel een 

belangrijk aandachtspunt bij de 

transitie jeugdhulp 

Leidt niet tot 

aanpassing van 

de nota 

 De huisartsen in Leiderdorp zijn zeker bereid om ook in de toekomst 

over de gezondheidszorg in Leiderdorp mee te blijven denken. 

Dank voor de reactie. Leidt niet tot 

aanpassing van 

de nota 

10. 

Gewichts-

consulente 

Bosman 

 Met interesse heb ik de nota lokaal gezondheidsbeleid 2013 

doorgenomen. Het bevorderen van de gezondheid van volwassen en 

kinderen en dan met name door voeding is een doel dat ik nastreef als 

gewichtsconsulente. Omdat u ook samenwerking zoekt met lokale 

partners, wil ik u hierbij laten weten dat ik als gewichtsconsulente 

graag betrokken raak bij de uitwerking van de in deze nota genoemde 

acties. 

Bedankt voor uw reactie. We 

nodigen u graag uit om te zijner tijd 

bij de platformbijeenkomsten 

aanwezig te zijn.  

Leidt niet tot 

aanpassing van 

de nota 

11.  

Pro-Cura 

Thuiszorg 

 

 De nota is goed te lezen en overzichtelijk opgesteld. Vanuit de 

Thuiszorg vinden het beleid tav ouderen erg mager. Vanuit de 

Thuiszorg zien we een enorme toename van dementie bij ouderen. Op 

zich zijn daar voorzieningen voor maar die zijn te beperkt. In 

samenwerking met partners in de zorg zal die ontwikkeling gevolgd 

moet worden en woonvormen/voorzieningen voorbereid. Wij denken 

graag mee in die ontwikkeling, 

Bedankt voor de reactie. De nota is 

met name gericht op preventie en 

het bevorderen van gezond gedrag, 

vandaar dat daar niet ingegaan 

wordt op woonvormen en 

voorzieningen voor dementerende 

ouderen. Dit komt aan de orde in 

ander beleid, namelijk de Wmo. 

 

Leidt niet tot 

aanpassing van 

de nota 

 


