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VERZONDEN
2 9 SEP 2016

Geachte Adviesraad Sociaal Domein,

Bedankt voor uw kritische advies met betrekking tot GIDS en JOGG van 30 augustus jl. Jullie
advies is gewogen bij de besluitvorming. Wij zijn ons ervan bewust dat het voorstel voor een deel
bestaat uit opportunistisch beleid. In reactie op jullie advies:
Algemeen
De evaluatie van Fit en Vitaal+ en de nieuwe lokale gezondheidsnota voor de periode 2017-2020
zijn in voorbereiding en worden tijdig voorgelegd aan de adviesraad. In het proces van
voorbereiding wordt samen met belanghebbenden besloten wat uit Fit en Vitaal+ wordt doorgezet.
GIDS
Zoals gesteld focussen we in Peel en Maas niet op de doelgroep met een lage sociaaleconomische status, maar kwetsbare groepen met kans op gezondheidsachterstanden. De keuze
voor de doelgroep arbeidsmigranten en hun kinderen komt voort uit signalen van de GGD
Limburg-Noord. Daarbij komt een ‘nieuwe’ groep van statushouders met andere achtergronden en
behoeften in gezondheid. De keuze van de doelgroepen is gebaseerd op de signalen uit de
dagelijkse praktijk. Deze keuzes worden ondersteund met de volgende achtergrondinformatie:
•

•

•

•
•
•

De positie van Polen in Nederland (2011):
http://www.scp.nl/dsresource?obiectid=9d452c62-9ce9-4016-b319d3ba33adf46f&tvpe=PDF
Poolse, Bulgaarse en Roemeense kinderen in Nederland (2014) vormt de basis:
https://www.scp.nl/Publicaties/Alle Publicaties/Publicaties 2014/Poolse Bulgaarse en Ro
emeense kinderen in Nederland
Pharos, ondersteuner vanuit GIDS: Alleen thuis en buiten beeld (2014)
http://www.pharos.nl/nl/kenniscentrum/alqemeen/webshop/product/272/alleen-thuis-enbuiten-beeld
Er zijn door de gemeenteraad vragen gesteld over de positie van kinderen, waarbij het
college heeft toegezegd kinderen formeel uit te sluiten bij shortstay bewoning.
Een verdubbeling van het aantal statushouders afgelopen jaar.
De behoefte aan informatie over gezondheidszorg en kraamzorg is geuit in bijeenkomsten
van de module sociaal-maatschappelijk van het project het belang van arbeidsmigranten.

Om uit te zoeken waar behoefte aan is wordt met de GIDS gelden eerst een verdiepingsonderzoek
gedaan voordat volgende stappen worden gezet. De mate van onderzoek moet in verhouding zijn
met de uitvoering.
De aanpak begint bij de Poolse Adviesraad en kan later uitgebreid worden met andere
nationaliteiten en groeperingen. Voor de aanpak bij statushouders wordt een soortgelijk traject
ingezet om gezondheidsachterstanden te verkleinen. Verder is er een focus op genoemde
doelgroepen, maar mocht er een andere casus voorbijkomen die bij een van de onderdelen kan
aanhaken, dan is dat uiteraard mogelijk. De oorzaken en soort problematieken kunnen verschillen.
Dat betekent niet dat niet gezocht kan worden naar integrale kansen en oplossingen voor
verschillende groepen.
Door de beschikbaarheid van de GIDS gelden is het mogelijk om de gezondheidsachterstanden te
verkleinen, door de verdieping via de GGD en (vertegenwoordigers van) arbeidsmigranten en
statushouders zelf. Plus dat het onderdeel wordt van de participatieverklaring. De besteding van
de GIDS gelden is een inschatting. Mocht bij de uitvoering blijken dat minder geld nodig is, dan
wordt samen met belanghebbenden heroverwogen hoe het geld anders ingezet kan worden om
gezondheidsachterstanden te verkleinen. Conclusie: de onderbouwing uit deze brief is een
aanvulling op het plan van aanpak voor GIDS in Peel en Maas.

JOGG

Bij de aanvraag voor advies aan de adviesraad is per abuis een verkeerde versie van het plan van
aanpak JOGG meegezonden. Daarvoor onze excuses. Een nieuwe versie is in de maak waarbij de
punten van de adviesraad mee worden genomen.
De adviesraad heeft gelijk dat de deelname aan JOGG deels politiek gedreven is, vanuit de
Regiovisie Sport 2016-2020. Toch willen we JOGG het voordeel van de twijfel geven, vandaar dat
we besluiten over te gaan tot een proefperiode van drie jaar. Inhoudelijke en politieke redenen
hiervoor zijn:•
•

•

•
•

•

•
•
•

•

Door aangehaakt te blijven bij de regionale en landelijke netwerken kun je profiteren van
kennis en ervaringen. Als JOGG-gemeente kom je terecht in een landelijk netwerk van
multinationals, nationale bedrijven en subsidieregelingen voor jongeren op gezond
gewicht. Denk aan supermarkten en voedsel producenten.
Door de focus lokaal te houden en te verbinden met bestaande netwerken is JOGG niet
een los project dat ergens bovenop komt. De rol van de regisseur wordt meegenomen in
het nieuwe lokale gezondheidsbeleid.
Overgewicht bij jongeren is een speerpunt van ons huidige lokale gezondheidsbeleid Fit
en Vitaal+.
De taken van een JOGG-regisseur sluiten aan bij het takenpakket van
combifunctionarissen: het stimuleren van een gezonde leefstijl. De regisseur wordt niet in
(sub)regioverband aangesteld.
Het is de taak van de combinatiefunctionarissen om initiatieven met elkaar te verbinden en
geen zaken onnodig dubbel te doen. Vandaar dat in het plan van aanpak de verbinding
met KernGezond is genoemd, ook kan gedacht worden aan verbindingen met
sportverenigingen en ouders.
De deelname aan JOGG wordt vergoed uit de GIDS-gelden die al beschikbaar zijn
gesteld.
Elk jaar wordt kritisch gekeken naar de tussentijdse lokale resultaten van JOGG.
De gemeente is niet in de positie om gezondheidsinitiatieven uit te rollen over andere
kernen. Zo is KernGezond een keuze van de school zelf en wordt met de schooh;gékeken
waar de focus op ligt. Bijvoorbeeld: bewegen of voeding. De school stemt dit af met
opvoeders. Ditzelfde geldt voor de initiatieven Gezonde School en Gezonde
Kinderdagopvang.
Dit jaar vindt een evaluatie plaats over de rol van de combinatiefunctionarissen. Er is
behoefte om niet kerngebonden te werken, maar taakgericht. Zo kan er een
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combinatiefunctionaris ontstaan die zich bijvoorbeeld focust op gezonde leefstijl van
jongeren.
Het is mogelijk om de combinatiefunctionarissen (coördinator Marieke Verstralen) en
buurtsportcoach Tiny Valckx een keer uit te nodigen bij een overleg van de Adviesraad Sociaal
Domein om zo nader kennis te maken.
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