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Onderwerp: Advies Paricipatieraad gezondheidsbeleid

Geachte heer Jurjus,
Het college heeft op 6 april 2021 een brief ontvangen (2021/11), waarin u een gevraagd advies geeft
met betrekking tot het gezondheidsbeleid. We zijn blij om te lezen dat u zeer te spreken bent over
het gezondheidsbeleid. Hieronder gaan we kort in op uw reactie.


De gezondheid van alle inwoners van Haarlem vraagt als gevolg van de huidige corona crisis
extra aandacht.
Wij zijn het volledig met u eens dat de Corona crisis veel impact heeft op de gezondheid van
inwoners. We voorzien dat deze effecten nog lang zullen voortduren. Dit vraagt inderdaad
volop aandacht.



De Participatieraad adviseert om een kort termijnbeleid te hanteren en de tussentijdse
ambities te evalueren. Wij raden hierbij de SMART methode aan.
Het uitvoeringsplan dat hoort bij het beleidsplan wordt voor 2,5 jaar vastgesteld (t/m 2023).
Hierdoor is het mogelijk om effecten te kunnen behalen maar daarnaast ook flexibel te
kunnen inspelen op ontwikkelingen. Samen met de GGD en andere partners wordt gewerkt
aan het beter kunnen monitoren van effecten waaronder impactmetingen.



Maak inwoners bewust dat sporten/bewegen belangrijk is en breng de financiële
ondersteuningsmiddelen zoals de Haarlem Pas, beweegpas 18+, beweegpas 50+ en het
Jeugdfonds Sport en Cultuur voldoende onder de aandacht. Zodat deze beter en meer ingezet
kan worden. Voor de jeugd heeft bewegen en het onderhouden van onderlinge sociale
contacten met leeftijdsgenoten een positief effect.
We besteden inderdaad veel aandacht aan het belang van sporten/bewegen. Dit doen we
onder andere middels de JOGG aanpak maar ook door het ondersteunen van sport en
beweeginitiatieven in de wijken. Het gezondheidsbeleid is sterk verbonden met het sport- en
armoedebeleid. Helaas is het in de praktijk nog wel eens zo dat het hebben van weinig
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financiële middelen belemmerend werkt op de gezondheid. Gelukkig hebben we in Haarlem
goede ondersteuningsmiddelen zoals u zelf aangeeft. We zetten er op in dat deze middelen
beter gebruikt gaan worden onder andere door bijvoorbeeld ook medische professionals
hierover te informeren.


De Participatieraad is blij met de aanpak van Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) in de
gemeente Haarlem. Wij onderstrepen dat belang voor alle jongeren en zien dat graag
voortgezet worden.
Ook wij zijn erg tevreden met de JOGG aanpak. We zijn ervan overtuigd dat een gezonde
leefstijl zo jong mogelijk de norm moet zijn: jong geleerd is oud gedaan. Met deze aanpak
kunnen we (hopelijk) gezondheidsproblemen in de toekomst voorkomen.



Het inclusief denken en doen zien wij graag in de gehele nota terug.
Hier zijn wij het volledig mee eens omdat gezondheidsproblematiek vaak samenhangt met
andere factoren zoals armoede en leefomgeving.



De Participatieraad mist in het gezondheidsbeleid de toegevoegde waarde van kunst en
cultuur. Voor alle burgers is kunst en cultuur van belang en draagt zeker bij aan een goede
gezondheid.
Wij vinden het een waardevolle suggestie en zullen hier bij het uitwerken van de
gebiedsgerichte preventieakkoorden aandacht voor hebben.

U geeft tenslotte aan dat de Participatieraad graag op de hoogte blijft van de ontwikkelingen m.b.t.
het gezondheidsbeleid en de gevolgen van de Coronacrisis op de gezondheid van de inwoners van
Haarlem. Wij blijven u hierover graag informeren.
Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris,

de burgemeester,

mr. C.M. Lenstra

drs. J. Wienen
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