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ASD20170016
het college van B en W van de Gemeente Oss
Advies Gezond leven, goed leven Gezondheidsbeleid 2018 – 2021
Bernheze & Oss

Geacht college,
De ASD is zeer verheugd dat er in Oss een breed gezondheidsbeleid, gebaseerd op het begrip
positieve gezondheid, tot stand gaat komen. De samenwerking met de Gemeente Bernheze
wordt als een duidelijk voordeel gezien. Door deze samenwerking ontstaan veel mogelijkheden om een gezonde samenleving te stimuleren en te faciliteren en om van elkaar te leren.
De ASD is benieuwd hoe de concrete plannen op de verschillende terreinen eruit gaan zien,
op welke termijnen de uitvoering plaats gaat vinden en hoe de resultaten gemeten gaan
worden.
Advies:
De ASD adviseert u dit binnen redelijke termijn openbaar te maken. De ASD adviseert u
eveneens alle betrokken partijen direct mee te nemen in de ontwikkeling van de concrete
plannen. Snellere en verbeterende acties zijn dan mogelijk.
Vaak wordt in de beeldvorming over ouderen de relatie gelegd met hun gezondheid. Tevens
wordt het begrip mobiel zijn vaak geduid als fysiek mobiel zijn. Het gaat in die visie over een
andere beleving en over participeren. In het positief gezondheidsbeleid worden deze zaken zo
niet vermeld. Ook wordt de schone en veilige leefomgeving, die belangrijk is voor de beleving
van de gezondheid, slechts terloops vermeld.
Advies:
De ASD adviseert u in de nota meer aandacht aan deze drie thema’s te besteden: de beleving
door ouderen, de mobiliteit en de leefomgeving. Vooral ook de onderlinge samenhang van
deze thema’s verdient aandacht.
In hoofdstuk 4: “Borging” wordt de rol van de gemeentes omschreven als ondersteunend,
faciliterend en signalerend.
Advies:
De ASD adviseert u de regierol op u te nemen. Een proactieve gemeentelijke opstelling is dan
mogelijk en naar de mening van de ASD ook zeer wenselijk voor effectuering van dit beleid.
Uit zo’n opstelling kunnen dan ook initiatieven voor innovaties voortkomen.
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In de beleidsnota is de steeds vaker voorkomende kwetsbaarheid van sociale netwerken en
de toenemende diversiteit te weinig zichtbaar. De inzet van het eigen netwerk is lang niet
altijd mogelijk en ook doen zich verschillen voor in het mentaal welbevinden.
De huidige complexe samenleving met daarbinnen de nog steeds toenemende regelgeving
van o.a. de gemeente veroorzaken te veel, naar de mening van de ASD onnodige, stress.
Deze zaken worden in de nota niet genoemd.
Advies:
De ASD adviseert om deze zaken nu al te noemen, zodat ze in elk geval opgenomen gaan
worden in de toekomstige uitvoeringsplannen.
De ASD is van mening dat het benoemen van de zoönosen in het gezondheidsbeleid essentieel is. De lokale ervaringen hiermee hebben het vertrouwen van de burger in de overheid
schade gedaan.
Advies:
De ASD adviseert u om de burger zeer open en communicatief tegemoet te treden, wanneer
het gaat over de ontwikkelingen op het gebied van zoönosen. Ook het benoemen van de
belangentegenstellingen moet niet vermeden worden. In voorkomende en mogelijk toekomstige situaties adviseert de ASD u om ook hierbij de regie te nemen.
De ASD is te allen tijde bereid om deze adviezen nader toe te lichten en hoopt op een
constructieve samenwerking bij het verder ontwikkelen van het positieve gezondheidsbeleid.

Met vriendelijke groet,
Jaap Kool
Voorzitter ASD-Oss

Elisabeth Romanillos
vicevoorzitter
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