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Betreft Nota lokaal gezondheidsbeleid

Geacht College,

In de eerste plaats kan gesteld worden dat ten tijde van de opmaak van de nota een aantal keren
uitvoerig overleg en bespreking heeft plaatsgevonden tussen de betreffende beleidsmedewerker en
meerdere leden van de Adviesraad Samenleving(hierna te noemen AS). De tijdens deze besprekingen
genoemde opmerkingen, die zijn ingebracht, zijn overwegend in de nota opgenomen. Hiervoor onze
dank.
De AS heeft waardering voor de wijze, waarop gebruik is gemaakt van de resultaten van de
onderzoeken, die hebben geleid tot de weergegeven informatie in de Monitor gezondheid
volwassenen en ouderen (GGD IJsselland december 2017) en door medewerkers van de Gemeente
Olst-Wijhe uitgevoerde interviews met inwoners van deze gemeente.
De doelen, genoemd en beschreven in de nota, kunnen leiden tot een verbetering op het gebied van
alle aspecten van gezondheid. Dit zowel fysiek als mentaal. Belangrijk is dat de gemeente een
duidelijk standpunt inneemt inzake haar rol: wil zij blijven initiëren, verbinden en participeren of
meer coördineren. In het laatste geval dienen hiertoe menskracht en middelen te worden ingezet en
zal dit dus ook financiële gevolgen hebben.
Wat tot onduidelijkheid leidt is hetgeen hierover in het hoofdstuk 7 Financiën (pagina 37) is vermeld.
Onder het kopje Regierol is beschreven dat de voorgestelde (extra?) ambtelijke inzet voor de duur
van twee jaren wordt berekend op € 17.800,- en onder het kopje Welzijnsrecept voor extra
activiteiten van het Breed Welzijnsverband een bedrag van € 10.00. Onduidelijk is of € 10,--, € 1000
of € 10.000 wordt bedoeld. Is dit eenmalig of langdurig en zo ja, gedurende hoeveel jaren? De
verwarring ontstaat als we kijken naar hetgeen hierover op pag. 38 is vermeld in de tabel onder het
kopje Overzicht financiën; hier worden bedragen genoemd, die niet overeenkomen met het
hierboven gestelde.
Overwegende dat er veel gebeurt, maar ook nog veel gebeuren moet binnen de transformatie van
het Sociaal Domein, lijkt het voor de hand liggend, dat de gemeente die regierol op haar neemt en
uitvoert. Het is bijzonder positief dat een huisartsenpraktijk in Olst initiatieven gaat ondernemen om
ook binnen de zorgverlening vanuit deze praktijk het aspect ‘Positieve Gezondheid’ een grote rol te
laten spelen. Dit is ook besproken tijdens het Raadsgesprek op 10 december 2017 waarbij de huisarts
aangaf hier mee te willen starten met als uitgangspunt: van Ziekte en Zorg naar Gezondheid en
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Gedrag. Wellicht kan dit ook een startpunt zijn/worden voor de andere huisartsenpraktijken binnen
de gemeente.
Het is ook bijzonder positief dat in de nota het voornemen is vermeld dat namens de gemeente een
pilot zal worden gestart om samen met huisartsenpraktijken, het Breed Welzijnsverband en het
toegangsteam te komen tot informatievoorziening aan cliënten.
Echter, wat ook in de discussie tijdens voornoemd Raadsgesprek, overduidelijk bleek en blijkt, is dat
er een grote onbekendheid is met de voorzieningen van en binnen de regelingen én mogelijkheden
in het Sociaal Domein. Nog steeds is bij belanghebbenden én bij zorgverleners én bij andere
participanten (te denken aan schoolleiders) sprake van het ontbreken van de noodzakelijke
informatie en dus kennis. Met name de betreffende huisarts sprak zich hier duidelijk over uit.
Hetgeen betekent dat de AS adviseert dat vanuit de gemeente een informatiestroom op gang komt.
Zeker als ‘derden’ de bereidheid tonen actief te willen zijn op dit gebied (‘aspecten Sociaal Domein’)
zullen deze voorzien moeten worden van informatie.
De Adviesraad Samenleving Olst-Wijhe adviseert als volgt.
• De gemeente houdt de regierol binnen de transformatie van het Sociaal Domein uit.
• dat van uit de gemeente een informatiestroom initieert teneinde de kennis binnen het
sociaal domein te verbreden.
De adviesraad zou graag de volgende vraag beantwoord zien
• Welk bedrag is per jaar en gedurende hoeveel jaar begroot voor extra activiteiten van het
Breed Welzijnsverband?
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