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Geachte heer Kool,
Op 12 oktober 2017 hebben wij uw advies ontvangen over het gezondheidsbeleid 2018-2021.
Wij willen u bedanken voor het advies en de snelle reactie. Ook waarderen wij het zeer dat u
het advies afgestemd heeft met de ASD Bernheze. Op deze manier kunnen de gemeenten Oss
en Bernheze het gezondheidsbeleid ook echt samen neer gaan zetten.
In deze brief gaan wij in op het door u gegeven advies.
U geeft aan benieuwd te zijn naar de concrete plannen.
Het gezondheidsbeleid richt zich op preventieve activiteiten en is kaderstellend. Aan de hand
van het beleid stellen we elk jaar een uitvoeringsprogramma gezondheid op. Dit programma
geeft een overzicht van de preventieve activiteiten die in 2018 worden uitgevoerd. Ook stellen
we elk jaar een overzicht op van de activiteiten die in het voorgaande jaar zijn uitgevoerd.
U adviseert om in de nota meer aandacht te besteden aan de drie thema’s beleving door
ouderen, de mobiliteit en de leefomgeving. En de onderlinge samenhang van deze thema’s
verdient aandacht.
De gemeente Oss kent geen specifiek, structureel doelgroepenbeleid. De activiteiten die
voortkomen uit het gezondheidsbeleid zijn ook gericht op ouderen. Zowel in het programma
gezondheid als in het jaaroverzicht staan activiteiten die voor ouderen zijn/worden ingezet. In
2017 heeft de GGD gezondheidsvoorlichting gegeven aan ouderen. De GGD organiseert
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preventieve en gezondheidsbevorderende activiteiten voor ouderen. Bijvoorbeeld interventie
valpreventie en dialoog met ouderen over gezondheid.
U adviseert de gemeente om de regierol te nemen.
De gemeente Oss neemt waar nodig de regie. De gemeente is echter niet altijd het bevoegde
gezag om de regierol te kunnen nemen. Als wij geen regie kunnen nemen dan hebben wij een
faciliterende of ondersteunende rol. Wij vinden het belangrijk om actief invulling te geven aan
de genoemde rollen.
U adviseert om in het beleid op te nemen dat inzet binnen het eigen netwerk niet altijd
mogelijk is.
De inzet van het eigen netwerk is inderdaad niet altijd mogelijk. Binnen het concept van
positieve gezondheid, hebben we daar oog voor. Het eigen netwerk en mentaal welbevinden
zijn dimensies van positieve gezondheid. Samen met partners voeren wij verschillende
activiteiten uit om inwoners te kunnen laten participeren in de samenleving.
U adviseert om in het beleid op te nemen dat toenemende regelgeving van onder andere
gemeente stress veroorzaakt.
Wij herkennen uw signaal van toenemende complexiteit in het maatschappelijke verkeer. De
gemeente en haar partners leveren zoveel mogelijk maatwerk binnen de bestaande wet- en
regelgeving. Hierbij staat de inwoner en zijn specifieke behoefte centraal. Dat heeft echter ook
een keerzijde, namelijk dat het soms ingewikkelder wordt om vooraf te zien waar je
bijvoorbeeld gebruik van kunt maken in jouw situatie. In onze communicatie naar de inwoners
zijn we bewust van deze tegenstrijdige situatie. Daarom besteden we veel aandacht aan
begrijpelijk taalgebruik, uitleg en een zo eenvoudig mogelijke toegang tot voorzieningen.
U adviseert ons om de burger zeer open en communicatief tegemoet te treden, wanneer het
gaat over de ontwikkelingen op het gebied van zoönose.
Wij onderstrepen uw opmerking over de communicatie over zoönose. Daarom hebben wij
Zoönose ook apart opgenomen in ons gezondheidsbeleid.
Wij vinden het belangrijk dat de Adviesraad Sociaal Domein op de hoogte blijft van de
activiteiten van het gezondheidsbeleid. Dit sluit aan bij uw advies dat ook gaat over de
activiteiten die volgen uit het gezondheidsbeleid. Elk jaar sturen wij u het jaaroverzicht in
december toe met daarin de activiteiten die zijn uitgevoerd. Ook sturen wij u elk jaar in het
eerste kwartaal het programma gezondheid met daarin een overzicht van alle activiteiten die
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dat jaar worden uitgevoerd. Mocht er aanleiding zijn om met u tussentijds van gedachte te
wisselen dan nodigen wij u daarvoor uit.
Wij gaan ervan uit u voldoende geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Oss.
De secretaris,

Drs. M.J.H. van Schaijk

De burgemeester,

Drs. W.J.L. Buijs-Glaudemans

