Advies: Uitvoeringsagenda Gezondheidsbeleid gemeente Elburg

In de Adviesraad Sociaal Domein Elburg is het voorgelegde document inzake de
Uitvoeringsagenda besproken.
Vooraf aan ons advies hebben we een paar vragen:
We menen begrepen te hebben dat in deze periode een besluit zou worden
genomen over het meedoen aan “Gezond Veluwe” waarover in maart een
verkenning zou plaatsvinden. Is dit besluit al genomen? Wat zijn de argumenten om
wel/niet mee te doen?
Reactie: De nieuwe GGZ projecten (Ernstig Psychiatrische Aandoeningen en Jeugd
GGZ) zijn nog in een opstartfase. Elburg neemt hierin als volwaardig partner deel
aan deze projecten van “Gezond Veluwe”. Onderzocht gaat worden op welke manier
Elburg (en Oldebroek) kunnen instromen bij ouderenProjecten.
Gezond Veluwe is uitgegroeid tot een regionale netwerkorganisatie waar
verschillende thema’s gezamenlijk worden opgepakt. De kaders worden regionaal
afgesproken, de implementatie/uitvoering is lokaal. GezondVeluwe biedt een
structuur waarin men elkaar leert kennen en begrijpen. Hierdoor wordt de
samenwerking op diverse gezondheidsthema’s gemakkelijker. Men vindt elkaar in de
gemeenschappelijke drijfveer: “delen wat goed gaat” en “slagvaardig organiseren”.

Op pagina 17 worden onder het kopje Eenzaamheid getallen genoemd over de
verwachtingen van het aantal mensen met dementie. Voor het jaar 2030 worden
twee getallen genoemd. Dat is niet geheel duidelijk.
Reactie: in deze tekst is een jaartal weggevallen, dit moet zijn: de verwachting is
……..in 2030 tot ca. 590 en in 2040 tot ca. 750 personen (de tekst is aangepast).

Bovenaan pagina 18 wordt een startbijeenkomst genoemd rondom het thema
eenzaamheid: wordt daarmee de bijeenkomst van 19 april in Scola bedoeld? Dan
heeft die reeds plaatsgevonden.
Reactie: de bijeenkomst van 19 april was een inspiratie-avond over eenzaamheid.
Dit thema krijgt de komende tijd een vervolg.
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Onze reactie op de notitie:
Algemeen:
Visie op inwoners: De inwoners staan in de notitie centraal. Een lastig punt kan zijn
dat inwoners waar het hier om gaat zich vaak niet bewust zijn van hun (ongezonde)
gedrag en/of niet gemotiveerd zijn om hier verandering aan te brengen. Voorlichting
blijft een belangrijk aandachtpunt. Dat zien we in de notitie terug.
Uitgangspunten voor inwoners:
Inwoners houden hun verantwoordelijkheid om eigen keuzes te maken. Ze worden
gestimuleerd om mee te doen in de samenleving.
Uitgangspunten organisaties:
Gerichte activiteiten voor de genoemde doelgroepen is de beste insteek, denken wij.
Oog hebben voor mogelijke integrale aanpak waar mogelijk is een belangrijk
aandachtspunt. In dit verband valt b.v. te denken aan het ontwikkelen van activiteiten
van ouderen en jongeren samen.
Mogelijk kan Wiel hierin een belangrijke rol spelen.
Reactie: de uitvoeringsagenda is een dynamisch gebeuren. In samenwerking met
WIEL zal gekeken worden naar de mogelijkheden van integrale activiteiten.
Uitgangspunt financiën:
Er wordt aangegeven dat “Gezondheid is een breed begrip en raakt veel andere
beleidsterreinen. Daarom vallen niet alle uit te voeren activiteiten binnen het
gezondheidsbudget, maar wordt een deel ook gefinancierd uit andere producten.
Daarnaast vallen veel preventieve activiteiten binnen standaardpakketten van CJG,
Stichting WIEL, GGD en Tactus.”
Op basis daarvan is het ons niet duidelijk wat de financiële consequenties zijn.
Reactie: bovengenoemde organisaties ontvangen gemeentelijke budgetten voor het
uitvoeren van reguliere gezondheidstaken. Deze budgetten zijn opgenomen onder
andere producten zoals o.a. ouderen- en gehandicaptenbeleid, jeugdbeleid, sport,
subsidies etc.
Gezonde leefomgeving:
In de notitie wordt verwezen naar de Omgevingsvisie. De adviesraad wil graag
meedenken in de verdere uitwerking op de genoemde thema’s voor de gemeente
Elburg.

2

Reactie: de adviesraad is zeker een belangrijke gesprekspartner inzake de
omgevingsvisie. Zij hebben in een eerder gesprek aangegeven de inclusieve
omgeving een belangrijk punt te vinden. Dit zal zeker worden meegenomen in de
omgevingsvisie (deze wordt na de zomer vastgesteld).

Samengevat: De notitie geeft een uitwerking van het eerder
vastgestelde Gezondheidsnota Noord-Veluwe 2017-2021. We kunnen instemmen
met de notitie en geven het college onderstaande adviezen mee:
Jongeren
De Adviesraad Sociaal domein Elburg vindt Depressiepreventie bij jongeren een
belangrijk aandachts/actiepunt. Het betreft vaak jongeren die opgroeien met een
lichamelijk of psychisch ziek of verslaafd gezinslid. Natuurlijk is het bespreekbaar
maken en doorverwijzen belangrijk maar naar ons idee kan hier meer concreet actie
op worden ingezet. De week voor de psychiatrie kan helpen om aandacht te geven
aan dit onderwerp maar het lijkt ons niet genoeg. Een gerichte focus en aanpak
gedurende een bepaalde periode met meerdere acties zowel in de publiciteit ( bv.
weekthema in de huis aan huis en later nog eens wat beschrijvingen van situaties)
lijkt ons meer resultaat op te leveren en dat is waar we het voor doen. Wij denken
bijv. aan het trainen van deze jongeren zodat zij hun ervaringen kunnen bespreken
en zo toe kunnen groeien om als ervaringsdeskundigen ingezet te gaan worden
zoals bijv. gastlessen te geven.
Advies: Wij vinden dat in een Uitvoeringsagenda het ook verder geconcretiseerd zou
kunnen worden inclusief de toevoeging: wie heeft een rol en wat is de actie concreet.
Reactie: dit thema zal na de zomervakantie, inclusief de aanbevelingen van de
Adviesraad SD, verder worden uitgewerkt.

Ouderen
Ons puzzelt het thema “eenzaamheid” en “signalering dementie”. Activiteiten in de
nota zijn gericht op signalering en gaat ervan uit dat mensen vervolgens zelf de stap
zetten om naar activiteiten toe te gaan. Daar zien we nu juist een drempel. De vraag
is hoe we de netwerken om mensen heen meer expliciet kunnen gebruiken zodat
problemen voorkomen kunnen worden.
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Hoe kan die drempel verlaagd worden ?
Ideeën die wij zelf geopperd hebben zijn:
- proactieve huisbezoeken door vrijwilligers in gevallen van overlijden van een
naaste. Vanuit de gemeente kan geïnventariseerd worden wie hierin al actief
is ( kerken) en of er dus een dekkend netwerk in onze gemeente is. Als dat
niet het geval is kan met organisaties die hierin een rol zouden kunnen spelen
gesproken worden. Denk b.v. aan een bridgeclub etc. omdat niet alle inwoners
verbonden zijn aan kerken.
- Doordenken over de invulling van wijken en buurten: versterking van
wijkcentra waardoor niet alleen mensen die “zorg of aandacht “ nodig hebben
hierheen gaan, maar echt een wijkcentrum wordt waar jong en oud, ziek en
gezond elkaar ontmoet. Wij zien hierin ook een verbinding met de
Omgevingsvisie.
- Maatjes die met mensen de eerste keren mee gaan naar activiteiten.
Reactie: met het programma “één tegen eenzaamheid” wil de minister van VWS
eenzaamheid onder ouderen eerder signaleren en doorbreken. Dit programma zal in
de loop van 2018 verder worden uitgewerkt en worden meegenomen in de lokale
uitwerking van het thema “eenzaamheid”.

Namens de Adviesraad Sociaal Domein

Frida Hengeveld, voorzitter
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