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status van het advies: het betreft een gevraagd advies.
Inleiding
De Participatieraad heeft een adviesaanvraag ontvangen over het door de gemeente vast te stellen
Gezondheidsbeleid voor de periode 2020 - 2024.
Advies
De Participatieraad adviseert positief over het voorliggende beleidsplan, maar desondanks zijn er
enkele aanvullende opmerkingen en suggesties.
Ons voorstel zou zijn om hoofdstuk één te splitsen in een hoofdstuk inleiding en een
hoofdstuk visie en uitgangspunten, w/aarbij in de visie de strategische doelen nadrukkelijk
worden benoemd. Wij doelen hier onder andere op het Nationaal Preventieakkoord,
algemene 'participatie' en het concept 'Positieve Gezondheid'. Op deze manier ontstaat
tevens een splitsing tussen nieuwe doelen en de reeds bestaande basistaken. Het opsplitsen
vergroot wat ons betreft de toetsbaarheid van het beleidsstuk.
Bij het onderdeel over de integraliteit van het stuk mist de Participatieraad de aanpak van
toegankelijkheidsvraagstukken en laaggeletterdheid.
De Participatieraad adviseert een voetnoot op te nemen over de betekenis van het begrip
binge-drinken.
Wij adviseren u met klem een begroting op te nemen bij het nog te formuleren
uitvoeringsplan. Dit is een belangrijke voorwaarde om de uitvoerbaarheid van het stuk te
kunnen toetsen.
Bij de samenwerkingsverbanden misten wij de tandarts en de ggz. Zijn deze partijen
betrokken bij de vorming en uitvoering van dit beleid?
Wij adviseren u het voorliggende stuk te laten redigeren op spelling, interpunctie en
toegankelijk taalgebruik.
Afsluiting
De Participatieraad adviseert positief over het voorliggende beleidsstuk en wij hopen dan ook op de
haalbaarheid van alle doelen en acties. Wij vertrouwen erop in de komende periode op de hoogte
gehouden te worden over de uitvoering.
Met vriendelijke groet.
Dhr. A. Klarenbeek

