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Geacht college,
Op 16 november 2017 heeft de Participatieraad het raadsvoorstel nota
volksgezondheidbeleid 2017-2020 voor advies ontvangen.
Voorafgaand heeft een tweetal consultaties met leden van de Participatieraad
plaatsgevonden. Wij zijn verheugd een aantal van onze aanbevelingen terug te vinden in
deze nota, echter wij hebben nog wel een aantal op- en aanmerkingen, deze treft u in dit
advies aan.
Algemeen
Wij kunnen ons vinden in de brede regionale aanpak van het gezondheidsbeleid die het
College gekozen heeft. Immers samen kun je meer bereiken en veel zaken zoals
bijvoorbeeld NIX 18 zijn gemeentegrensoverschrijdend. Daarnaast zijn wij zeer content met
de door u gekozen toevoeging van een lokale paragraaf vanwege de specifieke situatie van
de gemeente Haarlemmermeer.
Mind the Gap, Bewegen voor iedereen, Uit de Dip en Nix 18
Ten aanzien van de activiteiten die voor deze groepen in de nota genoemd worden vindt de
Participatieraad het van groot belang dat deze voor mensen met een minimum inkomen
betaalbaar zijn of dat er een tegemoetkoming in de kosten aangevraagd kan worden
waardoor voor mensen met een minimum inkomen de drempel om deel te nemen aan deze
activiteiten laag gehouden wordt. Daarnaast achten wij het van het grootste belang dat de
activiteiten ook fysiek goed toegankelijk zijn voor mensen met een (fysieke) beperking.
Uit de dip, Spitsuurgezinnen / echtscheidingen
De Participatieraad kan zich vinden in de keuze ten aanzien van deze problematiek voor
maatjesprojecten. Hierbij willen wij speciale aandacht vragen voor Villa Pinedo (voor zover
dit nog niet op de radar van het college staat). Dit betreft een initiatief waarbij een
ervaringsdeskundige leeftijdsgenoot gekoppeld wordt aan een jongere die zich midden in
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een echtscheidingsproces bevindt, maar biedt ook een onlineplatform waarop vragen en
problemen voorgelegd kunnen worden.
Daarnaast wil de Participatieraad aandacht vragen voor de recente ontwikkelingen
betreffende burn-outklachten. Steeds meer (hoog-) opgeleide personen ervaren dergelijke
klachten. Daarnaast is er onder jongeren een zekere drang om “in alles goed te willen zijn”.
Ook bij jongeren komen dergelijke burn-outklachten steeds vaker voor.
Nix 18
Wij vinden het een zeer goede ontwikkeling dat de lokale paragraaf, in tegenstelling tot de
regionale nota volksgezondheidbeleid, het Nix 18 beleid uitbreidt met drugsgebruik en
gameverslaving. Vooral het drugsgebruik (met name XTC) lijkt het nieuwe alcohol onder de
jeugd te worden. De participatieraad mist wel aandacht voor loverboy problematiek die zeker
ook onder kwetsbare jongeren (met name meisjes) een rol kan spelen.
Wonen met zorg
Het succes van wonen met zorg en de duurzame wijk hangt af van de aanwezigheid van
betaalbare woningen voor kwetsbare groepen. De Participatieraad dringt hiertoe dan ook
aan op vergaande inspanningen van het college om, zeker bij nieuwbouwprojecten, dit te
verwezenlijken.
Tot slot
Tot slot vraagt de Participatieraad aandacht voor bepaalde ontwikkelingen binnen de
samenleving zoals toename van bepaalde medische klachten, overmatig suikergebruik,
overgewicht, veelvuldig bezoek aan de huisarts, ’eenzaamheid’ en daaruit voortvloeiende
medische klachten en overmatig alcoholgebruik onder ouderen.
Welke invloed gaat dit hebben op het beleid van de komende jaren?
Bovendien vinden wij het belangrijk dat er een link gelegd wordt naar de sociale gezondheid,
welke nauw verbonden is met de fysieke gezondheid. Hiervoor is het belangrijk dat er
voldoende activiteiten in de wijk zijn voor zowel jongeren, ouderen en mensen met een
beperking en dat er voor de inwoners voldoende inspraak is (niet over de mensen, maar met
de mensen) ten aanzien van nieuwe ontwikkelingen en voorzieningen in de buurt.

Met vriendelijke groeten,

G. Hille
Voorzitter Participatieraad Haarlemmermeer

