
Reacties uit de raad op de nota lokaal gezondheidsbeleid d.d. 10 februari 2009  
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Notitie goed. 
Suggestie:   
1. Gezonde school:  laat alle scholen mee doen; 
voeg er een competitie element aan toe (combinatie van sport, 
gezondheid en sociale vaardigheden) met een leuke prijs. Ideeën en 
plannen vanuit scholen, instellingen etc. (van onderop) ;  maak er een 
leuke dag van; zo motiveer je ouders en leerlingen om zo ook iets te 
doen. 
2. Consultatiebureau voor Ouderen (CbO): geen gek idee.  Dat moet  
echter wel in de buurt- en dorpscentra of de MFA’s plaatsvinden.  
Combineren met inloopmiddagen,  informatie, nuttig en gezellig.  Ook een 
manier om netwerken dicht bij huis te laten ontstaan;  betrek er ook 
andere organisaties in het veld bij.  Dit is een manier om eenzaamheid te 
voorkomen en depressies tegen te gaan; het zit vaak in gewone 
contacten.  
 
Onderschrijven de doelstellingen en nieuwe speerpunten.  
Missen:  
1.  GGD-aanbeveling terugdringen gebruik slaap- en kalmeringsmiddelen 
bij ouderen.  Misschien mee te nemen als aanbeveling bij de uitwerking 
Consultatiebureau voor Ouderen. 
2.  Vervolgstap.  Hoe meet je of de beleidsvoornemens bereikt zijn. Is het 
gezonde gedrag bevorderd?   
Suggestie:  
1. voor het evalueren van de volgende nota de huidige gegevens van de 
leefstijl voor ouderen en jongeren vergelijken met nieuwe cijfers.  
2. Misschien kunnen in deze nota alvast de concrete doelstellingen 
uitgewerkt worden  in percentages. 
 
Notitie geeft goed weer hoe we de volksgezondheid  vorm willen geven in 
de gemeente. 
Veel zaken zijn wettelijk verplicht. 
1. Vraaggericht werken. Is er behoefte aan een  Consultatiebureau voor 
Ouderen? 
 
Nota goed leesbaar, op hoofdlijnen collectief stuk. 
Aandacht voor: 
1. Leefstijl  onderzoek jongeren 2005 is gebruikt;  s.v.p. geen 4 jaar 
wachten, wel actueel houden. 
2. Mist milieu: fijnstof,  geluidsoverlast, vocht in woningen. Vragen daar 
aandacht voor. Breng in beeld  hoe gezond een kern/wijk van de 
gemeente is. 
3. Ook scholen zijn van mening dat het aanstellen van vakdocenten  
uitkomst kan bieden bij het bestrijden van bewegingsarmoede en het 
schoolzwemmen kan daar ook aan bijdragen. Mist dit in deze nota. 
4. Stelt voor de gereserveerde 20.000 euro uit 2008 toe te wijzen aan 
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deze nota. 
5. Is blij met gefaseerde invoering AED’s. 
 
Inspreker gaf aan dat er wel veel instanties zich bemoeien met ouderen 
en wij vinden dat er wel erg veel wetten over volksgezondheid gaan.  
Paarse krokodil. 
Suggestie:  waarom is dit niet ondergebracht in het Wmo beleid;  in  1 
geïntegreerd stuk. Graag uitleg over. 
Vragen: 
1. Waar blijkt verantwoordelijkheid voor ouders en opvoeders uit?  
2. Wat is comorbiditeit? 
 
Gemeenten moeten zorgdragen voor de collectieve preventie. Heel  veel  
is  in andere nota’s al ondergebracht, zoals  Wmo- en milieubeleidsplan. 
Volgende aandachtspunten/vragen: 
1.  Houd goed in de gaten  waar allemaal de gezondheid is 
ondergebracht. 
2.  Positie van GGD als partner; mist de rol van GGD in de nota  die toch 
heel veel van het lokale gezondheidsbeleid doet. Wat doet GGD en wat 
voegt gemeente toe. Het verband moet duidelijk naar voren komen. 
3.  Nieuwe volksziekte is toch gewicht en obesitas  en daar komt zoveel 
uit voort  veel aandacht  nodig voor preventie jeugd.  Daarom spreekt 
gezonde school  aan. Waarom maar 4 scholen? Delen het voorstel  met 
de PvdA.  
4.  Praktische tip: gezond frituren. Uitgelezen kans om onze snackbars 
over te laten stappen van vast naar vloeibaar vet. Veel hebben dit nog 
niet gedaan. Gemeente en ondernemers om tafel om in Tynaarlo 
allemaal gezond te frituren.  
5. Zijn de gevraagde middelen voor 1 jaar of jaarlijks? 
 
Prima, nota naar Drents model. 
Onduidelijkheden op: 
1. Pag. 13 minder gebruik:  alcohol 15/16 jarigen 87% 
Drinken meer dan gemiddeld en gemiddeld is al veel  
2. Pag. 14.2 overlast onder beweging. Deviante gedragingen worden in 
Tynaarlo door 15-16 jarigen vaker afgekeurd afgezet tegenover de 
jongeren uit Drenthe. Hoe groot is die groep dan? 
3. Gezonde scholen kunnen we daar niet meer mee;  ook aandacht aan 
cara, allergieën e.d.  Drenthe scoort hoger dan landelijk. Dit wordt aan 
schoolbesturen overgelaten  Kunnen we aanvullende eisen stellen, 
subsidie verlenen voor verbeteren binnenmilieu. 
Slecht binnenmilieu beïnvloedt prestaties negatief.   
Gezonde leefstijl helpt carapatiënten.  Kan dat concreet gemaakt bij 
maatregelen in sport. 
4. Wel relatie gelegd tussen verzuim en psycho sociale problemen en niet 
met cara. Is er geen relatie? 
5. Maak haast met nota alcohol- en drugsbeleid.  
6. CbO mooi vinden niet zo relevant;  we hebben al zoveel.  Meer van  
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hetzelfde hoeft ook niet. 
7. Defibrillatoren belang niet overschatten. 
8. Verklarende woordenlijst toevoegen. 
 
Reactie portefeuillehouder dhr. Van Zuilen: 
- Suggesties nemen we mee. 
- Gezonde school op alle scholen: certificaat zowel voor scholen als  
   gemeente is een forse inspanning. 
  Toezegging: onderzoeken of we het project kunnen uitbreiden. 
- GGD- aanbeveling slaap- en kalmeringsmiddelen nemen we mee. 
- Evaluatie vervolgstappen en consequenties zullen we aanscherpen.  
   Meetcijfers leefstijlonderzoeken 2005 en 2007 gebruiken als 0 meting. 
   Bij nieuwe nota de effecten bekijken. 
- Wettelijk verplicht 1 x per 4 jaar. Wij streven er niet naar om dat vaker te 
   doen. Niet vaker dan 1 x per 4 jaar nota maken. 
- Aandacht  milieu: verwijzing par. 2.4. 
  Nota wordt anders erg breed. Daarnaast bv vochtige woningen, wat is 
  onze  inbreng daarin? 
- Geld niet gebruikt in een jaar gaat zoals  gebruikelijk  naar reserve (door 
   raad onderstreept in verleden).  
   Scheelt in dit geval 2 week:  meenemen bij  jaarrekening of 
   voorjaarsnota. 
- Inbrengen in Wmo beleid: 
  hoe dan met sport,  jeugd etc. : het wordt het wel heel breed en de kans 
  is groot dat je door de bomen het bos niet meer ziet. Deze nota is op z’n 
  plaats.   
- Term  comorbiditeit vervangen of verklaren. 
- GGD als partner nemen we mee. 
  Praktische tip: vet verantwoordelijkheid ondernemers zelf. 
  Evt. schrijven uit laten gaan. 
- Alcoholbeleid nog niet afgerond; afstemming hierover vindt plaats  
  tussen veiligheid en gezondheidsbeleid in het 2e kwartaal. 
-  Cara: met plezier binnenklimaat meenemen, echter wel  financiële 
   component; terugleggen bij verantwoordelijke portefeuillehouder, laat 
   hij zijn visie er op geven. 
 
De raad heeft besloten bij de  MFA Ter Borch niet het meest ambitieuze 
inrichtingsprogramma mee te nemen; de luchtbehandeling enzo is 
weggelaten.  
Reactie dhr. Assies: de raad heeft besloten wel het meest ambitieuze 
programma op te nemen; 1,4 miljoen is gestoken in extra optimalisatie 
binnenklimaat. 
 
Niet eens met het antwoord over de 20.000 euro. 
Geen antwoord gehad over vakdocent en schoolzwemmen 
Reactie dhr. Van Zuilen: de sport vragen evt. plek geven  in de nota. 
 
Zijn de middelen voor 1 jaar of 4 jaar? 
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Is er een overzicht in onze gemeente van de AED’s? 
Reactie dhr. Van Zuilen:  overzicht van defibrillatoren komt naar de raad 
toe en het bedrag is een incidenteel bedrag voor uitwerken nota. 
 
Geeft nog mee dat hij niet met geld wil strooien, maar het gaat meer om 
de signalering en aandacht voor binnenklimaat, dit hoort in de notitie 
thuis. 
Reactie dhr. Van Zuilen:  uw signaal is duidelijk. 
 
 
Pleidooi voor het breder trekken dan 4 scholen. 
Tevens nadruk op een bredere functie van het consultatiebureau.  
Reactie dhr. Van Zuilen: het budget per deelnemende school is 
behoorlijk; al toegezegd dat we kijken of het haalbaar is om breder te 
trekken. 
Opmerking bij CbO nemen we mee als suggestie. 
 

 
 
Naast de bovenstaande reactie van de portefeuillehouder onderstaand nog een 
aanvulling c.q. voorstel op een aantal onderwerpen. 
 
Veel suggesties en aanbevelingen zullen we bij betrekken bij de verdere uitwerking van de 
plannen.  
-  terugdringen slaap- en kalmeringsmiddelen, meenemen bij de interventies en kan 1 van de 
onderwerpen zijn voor een evt. CbO. 
 
Gezonde school 
Tijdens het schoolbestuurlijk overleg is gepolst welke scholen mee wilden doen met de 
Gezonde School; het vraagt namelijk van zowel de scholen (inzet in tijd) als van de 
gemeente (inzet van middelen) een behoorlijke inspanning. Op dit moment hebben 4 scholen 
aangegeven geïnteresseerd te zijn. 
Het competitie element is vermoedelijk moeilijk te realiseren bij het project gezonde school 
(op dit moment 4 scholen met vermoedelijk verschillende profielen), maar we willen 
onderzoeken of we voor een onderdeel een competitie met alle scholen kunnen aangaan.  
De looptijd van 1 project predicaat Gezonde School bedraagt 3-5 jaar en de kosten zijn 
tussen de 4.000 en 5.000 euro per deelnemende school. 
Alle scholen die positief gereageerd hebben op de oproep laten deelnemen; op dit moment 
4. Dit laat ruimte om extra scholen alsnog te laten meedoen. 
Toevoegen het woord “minimaal”  op minimaal 4 scholen. 
 
Consultatiebureau voor Ouderen (CbO) 
Wij stellen voor om het onderzoek toch op te nemen in de nota. Reden: om invulling te 
kunnen geven aan onze doelstelling “het bevorderen van een sluitend systeem aan 
gezondheidsvoorzieningen en de toegankelijkheid van de gezondheidvoorzieningen voor alle 
doelgroepen”. Wij willen een klein onderzoek doen (in samenspraak met 
(vertegenwoordigers van) de doelgroep) om er achter te komen of het CbO daarin een 
bijdrage kan leveren (wat is er allemaal al, waaraan is behoefte en hoe moet dat CbO er dan 
uit komen te zien). Er zijn meerdere vormen mogelijk. Met de uitkomst komen we terug bij de 
raad. 
 



 
 
Leefstijlonderzoeken 
De GGD Drenthe voert 1 x per 4 jaar een epidemiologisch onderzoek uit naar ouderen, 
volwassenen en jongeren. Dit betekent dat de cijfers altijd enigszins gedateerd zijn, maar het 
gaat uiteraard meer om de trend door de jaren heen.  
 
Evalueren gegevens; doelstellingen in percentages. 
Wijzigen: dit nemen we op; voor het evalueren van deze nota zullen wij de huidige gegevens 
van de leefstijl voor ouderen en jongeren vergelijken met nieuwe cijfers.  
 
GGD Drenthe 
Er is een apart stuk toegevoegd over de taken van de GGD Drenthe, 
 
Vakleerkrachten/schoolzwemmen 
Op 26 mei j.l. bent u akkoord gegaan met het gefaseerd invoeren van 
combinatiefunctionarissen in onze gemeente. Het merendeel van deze combinatie- 
functionarissen zullen worden ingezet op de combinatie onderwijs – sport met als doel het 
stimuleren van bewegen bij jongeren. Bovendien wordt op dit moment gewerkt aan het 
opstellen van een beleidsnota sport voor de komende jaren. 
Voorstel: in deze nota geen aparte voorstellen opnemen voor 
vakleerkrachten/schoolzwemmen. 
 
Binnenklimaat/schoonmaak 
Zowel de schoonmaak als het binnenklimaat is de verantwoordelijkheid van het 
schoolbestuur. De GGD Drenthe controleert het binnenklimaat en dit komt dan terug in de 
zogenaamde ARBO rapportage. Het is echter aan de school om hier dan wat mee te doen.  
De laatste tijd is het wel steeds vaker landelijk in discussie of gemeenten hier niet meer 
verantwoordelijkheid voor moeten nemen, omdat op veel scholen het binnenklimaat niet 
goed schijnt te zijn. Op dit moment hanteren wij in Tynaarlo de formele lijn. Zoals hierboven 
al is aangegeven wordt er bij nieuwbouw wel geïnvesteerd in optimalisatie binnenklimaat. 
 
AED’s 
Op dit moment zijn we in gesprek met de EHBO-verenigingen om te kijken hoe we dit 
kunnen oppakken (na vaststelling raad). 
Onderdeel hiervan is een inventarisatie om er achter te komen waar actieve AED’s zijn. 
Deze lijst is op dit moment er nog niet, maar is onderdeel van de eventuele gefaseerde 
invoering.   
 
Financiën 
De gevraagde middelen zijn bedoeld om uitvoering te kunnen aan deze notitie voor de jaren 
2009 en 2010.  
Afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek naar een Consultatiebureau voor Ouderen 
en de inventarisatie van AED’s in onze gemeente kan het zijn dat we voor deze onderwerpen 
weer bij u terug komen met een aanvullend voorstel.   
 


