
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Betreft: uitvoeringsplan gezondheidsbeleid gemeente Meierijstad 

 

 

 

 

Meierijstad, 5 september 2018 

 

 

Geachte heer Goutbeek, 

  

 

Via een mail d.d. 13 augustus 2018 heeft u de ASD Meierijstad gevraagd input te leveren 

m.b.t. het formuleren van een nieuw gezondheidsbeleid. 

De kennisgroepen Jeugd/onderwijs, Participatie en Wmo hebben zich, ondanks de korte tijd 

die hiervoor werd gegund, met deze materie beziggehouden. De kennisgroep WMO heeft, zo 

heb ik begrepen, al eerder in uw richting gereageerd. 

De reacties van de andere kennisgroepen, geaccordeerd door de ASD, stuur ik u hierbij 

integraal toe. 

 

Reactie namens de kennisgroep Participatie/Migratie.  

 

Wij hebben ons de vraag gesteld me wat we hier mee moeten. Op de eerste plaats zijn wij niet 

betrokken geweest bij het vaststellen van het gezondheidsbeleid en niet om advies gevraagd . 

Er wordt nu gevraagd om in bijlage 1 aan te geven wat we nu al hebben en in bijlage 2 aan te 

geven hoe het allemaal zou moeten worden. Er is in het uitvoeringsplan nog niets concreets 

aangegeven.  

Het lijkt ons moeilijk  om in dit stadium iets zinvols te kunnen zeggen wegens onvoldoende 

achtergrond informatie.  

Op de tweede plaats is het tijdstip waarop reactie gevraagd wordt wederom hoogst 

ongelukkig. Van enig overleg met kennisgroep of achterban kan geen sprake zijn.  

Wij zullen dan ook in dit stadium ,mede gelet op onze toetsingscriteria, 

geen inhoudelijke reactie geven.  

Vraag is : Is dit niet voor de mensen die tot nu toe met de uitvoering bezig zijn geweest en dat 

wij later, na meer informatie aan bod komen ? 

 

 

Reactie namens de kennisgroep Jeugd en Onderwijs. 

 



 

 

De kennisgroep Jeugd en Onderwijs heeft het Uitvoeringsplan Gezondheidsbeleid in de 

vergadering van 23 augustus besproken. 

Hoewel wij erg graag vroeg betrokken worden, zijn wij van mening dat het in dit geval te 

vroeg is. Als wij naar de documenten kijken, is het merendeel nog niet ingevuld en worden 

professionals gevraagd de nulmeting voor de gemeente in te vullen. Wij zouden graag de 

resultaten van de nulmeting ontvangen, nadat deze is uitgevoerd. Dan is er als het goed is een 

overzicht over het totale aanbod, wat wij nu niet hebben. In ons preadvies preventief 

Jeugdbeleid hebben wij een groot aantal van de genoemde aandachtsgebieden besproken en 

onderzocht, dus na de nulmeting kunnen wij aangeven wat we missen en waar in onze ogen 

aanvullend aanbod nodig is. 

 

 

Tot zover de reacties van de kennisgroepen.Wij wensen u veel succes bij de verdere 

uitwerking van het beleid en willen, indien noodzakelijk en gewenst op een vroeg tijdstip 

verder betrokken worden. 

 

 

 

 

Graag vernemen wij uw reactie hierop 

 

  

 

 

 

Namens  de Adviesraad Sociaal Domein Meierijstad 

 

Pieter H.F.M. van Dieperbeek 

Voorzitter 

 


