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P/a Zorgbelang Inclusief 
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Sliedrecht, 12 september 2019 
 
 
Betreft: Advies ‘Lokale nota publieke gezondheid 2020-2023 
 
 
Beste Nathalie, 
 
Hartelijk dank voor de adviesaanvraag over de ‘Lokale nota publieke gezondheid 2020-2023’.  
Allereerst willen we je complimenteren met de nota. We vinden dat de nota logisch is opgebouwd en 
een integrale verbinding maakt met veel al lopende activiteiten. In de vergadering van de Adviesraad 
op 27 augustus jl. hebben we de nota al kort besproken. Je gaf aan dat een groot deel is opgesteld 
door de GGD ZHZ. Hoofdstuk 4 ‘Gezondheidsbevordering’ betreft het lokale deel. Ons advies richt 
zich dan ook met name op dit deel.  
 
Lokale thema’s 
Uit de thema's die de GGD ZHZ heeft aangedragen heeft de gemeente zoals wordt aangegeven in     
§ 1.2.3 gekozen voor: eenzaamheid, mentale weerbaarheid, overgewicht, binge- en comadrinken en 
sociale media gebruik. Wij kunnen ons vinden in deze thema’s temeer omdat in de nota wordt 
aangegeven dat dit overigens niet wil zeggen dat de thema's sociale veiligheid, vaccinatiegraad, 
roken, dementie, kwetsbaarheid, fysieke veiligheid de komende beleidsperiode geen aandacht krijgen. 
In dit kader vinden wij bijvoorbeeld dementie een erg belangrijk onderwerp. Wij gaan ervan uit dat de 
aandacht hiervoor onverminderd blijft zeker omdat Sliedrecht een dementievriendelijk gemeente is. 
Ook vragen wij aandacht voor het feit dat bij zowel de maatwerkvoorzieningen (Wmo) als bij jeugdhulp 
aanzienlijke budgettaire tekorten voorkomen wat het risico met zich meebrengt dat de (niet) gekozen 
thema’s onvoldoende aandacht krijgen. Wij stellen voor dit de komende beleidsperiode te monitoren.  
 
Positieve gezondheid 
We vinden het uitstekend dat de gemeente positieve gezondheid als uitgangspunt gebruikt. We zijn 
het eens met het sleutelprincipe ‘niet de ziekte of beperking staat centraal, maar de inwoner zelf’! Dit 
vraagt overigens ook van alle partijen, waaronder zorgprofessionals in de praktische uitvoering een 
consequente toepassing van dit uitgangspunt.    
 
Senioren beleidsnotitie 
Als laatste punt op p. 18 geef je aan dat er op basis van een startnotitie een vastgestelde senioren 
beleidsnotitie is. We gaan ervan uit dat zowel de startnotitie als de beleidsnotitie nog moet komen en 
dat we hier als Adviesraad bij betrokken worden. 
 
Eenzaamheid  
We kunnen ons helemaal vinden in de keuze van het thema eenzaamheid. We hebben de afgelopen 
tijd al regelmatig gepleit voor het met voorrang uitvoeren van de noodzakelijk activiteiten voor dit 
thema.   
Terecht wordt in de nota opgemerkt dat het vanwege de breedte van de doelgroep en de complexiteit 
van eenzaamheid de ambitie is om te komen tot een integrale, brede aanpak - voor eenzame 
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jongeren, volwassenen en ouderen - met daarin de expertise van de organisaties in het sociaal 
domein. Signaleren en maatwerk moeten hierbij centraal staan om een duurzame en betekenisvolle 
oplossing te kunnen bieden. Zoals al in de notitie vermeld is het hierbij noodzakelijk dat verbindingen 
worden gezocht en gecontinueerd met alle relevante schakels van de integrale aanpak. Wij vinden de 
bereidheid van alle partijen om op deze manier te werken en de sturing hierop een kritische 
succesfactor.     
 
Eenzaamheid onder jongeren: in de vergadering van 27 augustus hebben we ook gesproken over 
eenzaamheid onder jongeren onder de 19. We missen bij de ambities op p.20 de groep jongeren. 
Gelukkig besteedt de lokale coalitie ‘Erbij de Sliedrecht’ aandacht aan de jongeren in Sliedrecht. We 
adviseren om ook de scholen te betrekken bij de lokale coalitie. 
Daarnaast is er wat ons betreft ook een link met mentale gezondheid van jongeren (p.21). Het gebruik 
van sociale media kan ook eenzaamheid als gevolg hebben.  
 
Goede voorbeelden: in de vergadering werd nog een paar goede initiatieven genoemd om 
eenzaamheid te verminderen: jongeren die regelmatig op bezoek gaan bij ouderen (Rotterdam), 
wellicht kunnen ook basisschoolleerlingen regelmatig ouderen bezoeken. Verder werden de hofjes in 
Zeeland genoemd, waar ouderen zelfstandig wonen, maar wel met elkaar een gemeenschap vormen.  
 
Ambities/inspanningen 
De ambities en inspanningen zoals genoemd in iedere paragraaf vanaf hoofdstuk 2 spreken ons erg 
aan. Maar zijn ze hier en daar niet wat te hoog gegrepen, zoals de derde ambitie (p.20). Het zou al 
mooi zijn als een groeiende groep inwoners wil praten over eenzaamheid en hun vragen opvolging 
krijgen.  
De notitie maakt voor ons onvoldoende concreet wie welke activiteiten uitvoert. Hierdoor bestaat het 
risico dat door de veelheid van ambities en inspanningen er zaken tussen wal en schip kunnen raken.  
Zoals we onder het kopje ‘Lokale thema’s’ al hebben aangegeven stellen wij voor de uitvoering 
regelmatig te bespreken en te monitoren. Kan je aangeven wat de concrete vervolgstappen zijn als de 
nota wordt goedgekeurd?  
 
Inspanningen voor inwoners met een migratieachtergrond, § 4.2.2 
Bij punt 4 staat ‘zo mogelijk zetten wij cultuursensitieve professionals in etc.’ Waarom zo mogelijk? We 
adviseren hen in te zetten als het nodig is. Zij kunnen juist het verschil maken bij hulp- en 
ondersteuningstrajecten.    
 
Kerken 
Tot slot vragen we aandacht voor de rol van de kerken bij de verschillende ambities en inspanningen. 
Bij het thema eenzaamheid worden de geloofsgemeenschappen genoemd bij de inspanningen (1e 
punt). Ook bij andere thema’s, zoals mentale weerbaarheid, kunnen kerken een rol spelen. Ook 
kerken signaleren bijvoorbeeld ook psychische problemen bij jongeren.  
 
Wij zien je reactie met belangstelling tegemoet. 
 
 
Met vriendelijke groet namens de Adviesraad Sociaal Domein Sliedrecht  
 
 
 
Piet de Keijzer, voorzitter   


