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2020 - 2024

Geachte heer Klarenbeek,
Op 23 januari 2020 ontvingen wij uw advies inzake het Gezondheidsbeleid 2020
- 2024. In uw advies geeft u ons college een zestal punten ter overweging.
Middels deze brief reageren wij op uw adviezen.
Wij hebben het advies van de Participatieraad in deze brief schuingedrukt, met
daaronder de reactie van ons college.
Ons voorstel
een hoofdstuk

zou zijn om hoofdstuk

doelen nadrukkelijk
Nationaal

worden

Preventieakkoord,

Gezondheid'.

Op deze manier

doelen en de reeds bestaande
betreft

één te splitsen in een lioofclstul< inleiding

visie en uitgangspunten,

de toetsbaarheid

benoemd.

waarbij

'participatie'

en het concept

tevens een splitsing

basistaken.

van het

en

strategische

Wij doelen hier onder andere op het

algemene
ontstaat

in de visie de

I-Iet opsplitsen

tussen
vergroot

'Positieve
nieuwe
wat ons

beleidsstuk.

Wij hebben besloten dit advies niet over te nemen. Wat ons betreft is het
belangrijk het voorliggende beleidsstuk kort en bondig te laten zijn, zodat de
leesbaarheid behouden blijft. De strategische doelen voor de komende jaren
zijn benoemd in de hoofdstukken drie en vier.
Bij het onderdeel
aanpak

over de integraliteit

van het stuk mist de Participatieraad

van toegankelijkheidsvraagstukken

en

de

laaggeletterdheid.

Bij de uitvoering van het voorliggende gezondheidsbeleid wordt zoveel als
mogelijk is integraal gewerkt. Wij hebben uw advies over het invoegen van het
beleidsdomein toegankelijkheid overgenomen. Laaggeletterdheid heeft de
brede algemene aandacht binnen de beleidsontwikkeling.
De Participatieraad
het begrip

adviseert

een voetnoot

op te nemen over de betekenis

van

binge-drinken.
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Wij hebben uw advies overgenomen.
Wij adviseren

u met klem een begroting

uitvoeringsplan.

Dit is een belangrijke

het stuk te kunnen

op te nemen bij het nog te
voorwaarde

formuleren

om de uitvoerbaarheid

van

toetsen.

In het uitvoeringsplan, dat na vaststelling van het gezondheidsbeleid wordt
uitgewerkt, wordt stilgestaan bij de financiële aspecten van het
gezondheidsbeleid. Wij streven ernaar zoveel mogelijk binnen bestaande
budgetten uit te voeren.
Bij de samenwerkingsverbanden
partijen

betrokken

misten wij de tandarts

bij de vorming

en uitvoering

van dit

en de ggz. Zijn deze
beleid?

Er is een breed scala aan partijen betrokken bij de samenstelling van dit beleid.
De tandarts is hierbij niet specifiek betrokken, wel zijn zorgaanbieders,
waaronder aanbieders van ggz-zorg, uitgenodigd. Wij zullen de tandarts
uitnodigen voor het bij doel één genoemd overleg.
Wij adviseren
interpunctie

u het voorliggende
en toegankelijk

stuk te laten redigeren

op

spelling,

taalgebruik.

Wij hebben uw advies overgenomen.
Wij danken de Participatieraad voor het uitvoerig meedenken inzake het
Gezondheidsbeleid 2020 - 2024. Wij houden u middels de reguliere ambtelijke
en bestuurlijke gesprekken op de hoogte van de uitvoering en vordering van
het gezondheidsbeleid. Wij zien uit naar een prettig vervolg van de
samenwerking.

Met vriendelijke groet,
burgefljeestenen wet-

de heer G.J. von der Zanden
secretaris

eer b. Borgesius
ocoburgemeester
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