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Geachte mevrouw Nelemaat, 

 

Hartelijk dan voor uw snelle advies op de nota lokaal gezondheidsbeleid 2017-2020 

en de bespreking daarvan met onze ambtelijke vertegenwoordiging in uw 

vergadering van 6 juni 2017. 

 

U geeft aan de gedachte in de nota om minder vanuit ziekte en zorg, en meer vanuit 

gezondheid en gedrag te denken goed te kunnen volgen. Het zegt terecht dat het 

mensen de kans biedt zich vanuit kracht in plaats van vanuit zwakte te ontwikkelen. 

U geeft daarbij aan u in de nota geen aandacht terugvindt voor initiatieven die 

burgers zelf nemen. U noemt daarbij een aantal onderwerpen waarop dat soort 

initiatieven reeds bestaan, zoals mantelzorg, bestrijden eenzaamheid, 

netwerkontwikkeling en zo verder. Ook noemt u een aantal concrete initiatieven 

zoals Burenhulp, Odensehuis, Stichting Zohor en anderen. 

 

Wij zijn het met u eens dat burgerinitiatieven kunnen bijdragen aan de gezondheid 

van de burger. Zoals wij ook in onze nota hebben verwoord is lokaal 

gezondheidsbeleid breder dan alleen volksgezondheid. Je zou kunnen zeggen:  

‘alles is gezondheid’. Gezondheidsbeleid is breed en daarom worden niet alle 

onderwerpen uitputtend behandeld. Dat geldt ook voor de burgerinitiatieven, al dan 

niet specifiek gericht op het bevorderen van gezondheid. De ondersteuning van 

dergelijke initiatieven heeft een plek binnen ons brede beleid in het sociaal domein, 

denk bijvoorbeeld aan de subsidieregeling initiatieven sociaal domein. 

We hebben onlangs ook een bijeenkomst gehad met zelf- en belangenorganisaties 

waarin wij onder meer gesproken hebben over vormen van ondersteuning en 

contact- en afstemmingsmogelijkheden met de gemeente. 

 

U heeft in uw advies ook een aantal specifieke opmerkingen gemaakt waarop wij 

hieronder puntsgewijs ingaan. 

 

Gemeente Haarlem, Stadszaken 
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 U geeft aan dat de eerstelijns gezondheidszorg onvoldoende op de hoogte is 

van veranderingen in het sociaal domein. Wij zijn doorlopend met hen in 

gesprek, maar als u suggesties heeft om dit te verbeteren horen wij dat 

graag van u.  

 In onze contacten met de eerstelijns gezondheidszorg zullen wij hun 

mogelijkheden om burgerinitiatieven te ondersteunen aan de orde stellen. 

 U vraagt om een meer concrete formulering van onze doelen, bijvoorbeeld 

door percentage te benoemen. Wij kiezen er bewust voor dit niet te doen 

omdat er veel verschillende factoren zijn die invloed hebben op de doelen. 

Daarentegen kunnen wij wel waarneembare gedragingen meten, denk 

daarbij aan water drinken op school en het rookvrij zijn van scholen. Een 

betere score op dit soort gedragingen helpt de doelen te bereiken. 

 In de nota is geen tussenevaluatie opgenomen. De staat van de gezondheid 

van de Haarlemmer monitoren wij door de onderzoeksgegevens zoals die in 

deze nota zijn opgenomen te volgen. Het is vaak ongrijpbaar welke effecten 

interventies en maatregelen precies hebben op de gezondheid, maar van de 

voorstellen in deze nota weten wij door landelijk onderzoek dat positieve 

effecten op de gezondheid zeer waarschijnlijk zijn.  

 Voor het bepalen van de focus van de inzet worden de diverse 

postcodegebieden met elkaar vergeleken. Ondanks dat cijfers hier en daar 

enigszins geflatteerd kunnen zijn wordt uit deze vergelijking wel duidelijk 

waar de achterstanden het grootst zijn en wordt zo nodig de inzet 

toegespitst op delen van het gebied. Wij letten uiteraard ook op andere 

signalen die kunnen aangeven dat een focus op een bepaald gebied 

noodzakelijk is. 

 U adviseert verder onderzoek te vermijden. In de nota is slechts op één punt 

nader onderzoek opgenomen. 

 Uiteraard betrekken wij doelgroepen bij het uitwerken van de voorstellen, 

met name bij het uitvoeren van (bewezen) effectieve (leefstijl)interventies 

en innovatieve nieuwe ideeën, gericht op het verminderen van 

gezondheidsachterstanden (voorstel 2). 

 Het door u genoemde Perron Kennemerland betreft vooral het versterken 

van de digitale zelfredzaamheid. Ook deze digitale zelfredzaamheid kan 

bijdragen aan de gezondheid en valt onder het brede beleid in het sociaal 

domein waaraan wij in het begin van deze brief aandacht hebben besteed. 

Ditzelfde geldt voor schuldhulpmaatje. 

 Bij het voorstel over bewegen is de formulering aangepast. 

  

Hoogachtend, 

 

Het college van burgemeester en wethouders  

 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

 

 

J. Scholten   drs. J. Wienen 


