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Duiven, 21 maart 2017 
 
Ons kenmerk: 022017/KS/HS/vf 
Uw kenmerk : 
Betreft           : Ongevraagd advies beleidsstuk Lokaal Beleid Publieke Gezondheidszorg 
 
 
Geacht C ollege, 
 
De Raad voor Sociaal Domein Duiven heeft de mail van mevrouw A. Sommers van 3 maart 2017 met 
daarbij het beleidsstuk Lokaal Beleid Publieke Gezondheidszorg ontvangen. De Raad voor Sociaal 
Domein Duiven vond het fijn om in een vroeg stadium over deze nota mee te kunnen denken. Helaas 
is dit proces naar ons idee halverwege afgebroken, waardoor we niet een volledige inbreng hadden. 
Dit is telefonisch al besproken met mevrouw Sommers en de heer De Vries.  
Om te voldoen aan de termijn die u gesteld hebt, zullen we ons beperken tot een globale reactie op 
de notitie. 

Wij vinden het uitgangspunt van de nota goed. Kijken naar mogelijkheden, met daarbij wel de 
kanttekening dat je mensen ook ondersteuning moet bieden waar nodig. Dus dat er gekozen is om 
als twee pijlers te nemen de integratie van het gezondheidsbeleid met andere beleidsterreinen en 
preventie en stimuleren daar kunnen wij als Raad voor Sociaal Domein Duiven ons in vinden.  
 
Hieronder geven wij een aantal punten mee, waar volgens de Raad voor Sociaal Domein Duiven nog 
nader naar gekeken moet worden: 
 
o Het kader van de lokale gezondheidsnota is de Regiovisie Publieke Gezondheidszorg Gelderland-

Midden. Voor de lokale invulling is tevens het gemeenteprofiel Duiven (VGGM 2015) 
richtinggevend. Op basis van beide nota’s zijn keuzes gemaakt voor de lokale nota. We hebben de 
indruk dat de gekozen speerpunten onvoldoende zijn besproken en getoetst bij in Duiven 
werkzame professionals. Met andere woorden werken we aan de juiste zaken? 
 

o Naar onze mening staan er te veel zaken in de nota die nog onderzocht of uitgewerkt moeten 
worden. Er wordt weinig richting gegeven aan wat dit onderzoek of deze uitwerking dan inhoudt. 
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o Aan het einde van de nota staat dat er voor 2018 een bedrag van € 10.000,- nodig is om 

onderzoek te kunnen doen en interventies te laten plaatsvinden. Dit is een punt waar zeker een 
nadere uitwerking nodig is. Wie bepaalt wat het waard is onderzocht te worden en aan welke 
interventies wordt er gedacht? Hoe is geborgd in uren c.q. budget, dat dit ook werkelijk 
uitgevoerd gaat worden?  

 
Tenslotte wordt in de nota voorgesteld om het lokaal gezondheidsbeleid voor een periode van twee 
jaar vast te stellen en daarna te kijken of er verlenging of herziening nodig is. De Raad voor Sociaal 
Domein Duiven wil de aanbeveling doen om de genoemde periode van twee jaar te gebruiken om 
het huidige beleidsvoorstel te toetsen en op punten door te ontwikkelen. Betrek hier professionals 
en ervaringsdeskundigen bij. Zij weten heel goed wat er echt speelt in het veld. Ook de Raad voor 
Sociaal Domein Duiven wil hier graag haar bijdrage aan leveren. Laat dit alles de basis zijn voor de 
nota van 2019.  
 
De Raad voor Sociaal Domein Duiven stemt positief in met het beleidsstuk Lokaal Beleid Publieke 
Gezondheidszorg, maar wel met aandacht voor bovenstaande opmerkingen inzake het proces en de 
inhoud. 
 
Met vriendelijke groeten, 
Raad voor Sociaal Domein Duiven 
 
 
 
 
J.P.M. Seijsener 
Voorzitter 
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