
 
 

 

Betreft: Advies uitvoeringsplan Gezondheidsbeleid 2019 

 

 

Meierijstad, 22 november 2018 

 

 

Geacht College, 

 

Naar aanleiding van het toegezonden uitvoeringsplan gezondheidsbeleid 

gemeente Meierijstad en de vraag van de heer Goutbeek, heeft u ons verzocht 

om een advies uit te brengen. 

Naar aanleiding van uw verzoek berichten wij U als volgt; 

 

Reeds meerdere malen hebben wij aangegeven dat wij zeer zorgvuldig willen 

omgaan met het uitbrengen van adviezen. Daarbij past dat we geruime tijd 

vantevoren beschikken over de noodzakelijke stukken. In het afgelopen jaar is 

het meerdere malen voorgekomen dat we op zeer korte termijn werden gevraagd 

te adviseren. Steeds zijn we daartoe bereid, maar ook in staat geweest. De 

gemaakte afspraken daarover worden nu over het algemeen voldoende 

nagekomen. 

Dit keer helaas niet. Het verzoek is op een dusdanig korte termijn gedaan dat het 

voor de kennisgroepen niet meer mogelijk was een gedegen advies te 

formuleren. Overigens is dit de tweede keer dat dit onderwerp op zo’n korte 

termijn ter advisering wordt aangeboden. Wij hebben in ons advies van 5 

september jl. daar al een opmerking over gemaakt. 

In onze vergadering van 21 november 2018 hebben wij maar liefst vier adviezen 

uitvoerig besproken en uitgebracht. Dat betekent dat de kennisgroepen veel 

werk hebben verzet en dan past het niet om in twee weken tijd nog een extra 

advies te moeten formuleren.  

 

Conclusie: 

 

Concreet betekent dit dat wij volstaan met het verwijzen naar ons advies zoals 

uitgebracht op 5 september jl. 



Wel willen we twee opmerkingen toevoegen; wij willen m.b.t. dit 

gezondheidsbeleid ook graag verwijzen naar ons advies over het preventief 

jeugdbeleid. En wij zouden graag meer aandacht willen voor het beleid op het 

gebied van Q-koorts, onder het kopje fysieke omgeving staat wel zorgen voor 

gezonde lucht ,aandacht voor zoönose, intensieve veehouderij maar dat is in 

onze ogen onvoldoende. Dit onderdeel van ons advies is niet meegenomen in 

onze brief van 5 september 2018 vandaar dat deze opmerking nu wordt gemaakt. 

 

 

Ik hoop dat u begrip kunt opbrengen voor ons standpunt  en wens u alle succes 

met de verdere uitwerking van dit gezondheidsbeleid. 

 

Wij zien met belangstelling uw reactie tegemoet. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 
 

Pieter H.F.M. van Dieperbeek 

 

Voorzitter Adviesraad Sociaal Domein Meierijstad 

 


