
 
 
 
 
 
Sociale Raad 
t.a.v. de heer L. van der Heiden   
 
postbus 9020 
 
7000 HA  DOETINCHEM 
  
 
 
 
verzenddatum: 31 mei 2017 onderwerp: reactie advies 

volksgezondheid 
ons kenmerk: 1053084 / 1220813 uw kenmerk: 15-05-2017/101 
inlichtingen bij: mevrouw L. van Leeuwe uw brief van: 15 mei 2017 
telefoonnummer: (0314) 377 319 bijlage -- 
 
 
 
Geachte leden van de Sociale Raad, 
 
 
Hartelijk dank voor uw advies over het Beleidskader volksgezondheid. Wij waarderen het 
dat u een positief advies geeft op het beleidskader en beoogde preventieve inzet.  
 
U noemt ook enkele belangrijke aandachtspunten. Deze willen wij graag per punt 
beantwoorden. 
 

1. Hoe breed is het beleidskader volksgezondheid?  
 
De nota volksgezondheid is een paraplunota. U kent ook de paraplunota sociaal domein. 
De nota’s zijn inhoudelijk met elkaar verbonden en vormen leidraad voor de uitvoerings-
agenda’s. 
 
Het beleidskader is breed door het onderwerp volksgezondheid zelf. Zowel de Wereld 
Gezondheidsorganisatie (WHO) als Machteld Huber geven aan dat (positieve) gezondheid 
beïnvloed wordt door een paar hoofdfactoren. Dit zijn biologische factoren, leefstijl, 
sociaal economische en de fysieke omgeving en de toegang tot (zorg) voorzieningen/ 
activiteiten. Zoals ons beleid ook aangeeft, raakt dit een grote hoeveelheid verschillende 
wetten, regelgeving en beleidsterreinen. Dat betekent niet dat volksgezondheidsbeleid  
deze domeinen overneemt. Het betekent wel dat wij vanuit volksgezondheid het 
onderwerp moeten inbrengen en bewaken en daarin moeten samen werken. Het concept 
van positieve gezondheid helpt daarbij beter dan de oude definitie van de WHO omdat 
duidelijk wordt dat gezondheid een middel is om mee te doen. Het 
stimuleringsprogramma van VWS “Gezond in” heeft een model ontwikkeld voor de 
beoogde integrale aanpak. Dat biedt ons straks mogelijk een goed handvat bij het 
regionale preventieprogramma wat er moet komen.  
 

2. De afstemming van publieke zorg met curatieve zorg 
 
U mist de afstemming van de publieke zorg met de curatieve gezondheidzorg in de nota. 
Dit staat inderdaad niet beschreven in paragraaf 3 van deze regionale nota. Het 
onderwerp keert terug in het laatste uitgangspunt in paragraaf 2. 
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“Gemeenten faciliteren en stimuleren samenwerking met en tussen betrokkenen en 
partners op het gebied van preventie/ondersteuning/behandeling (ketenaanpak), uitgaand 
van de eigen kracht en verantwoordelijkheid en medezeggenschap van de inwoner”.  
 
Wij hebben het woord ‘ketenaanpak’ toe gevoegd na de bijeenkomst van de Sociale Raad 
van april om deze samenwerking (waar afstemming onderdeel van is) te benadrukken. Dit 
betekent dat het onze aandacht heeft en dat wij er straks in de praktijk voor moeten 
zorgen dat dit ook goed gebeurt. 
 

3. Thema’s voor de uitvoeringsagenda 
 
U noemt terecht dat er na deze beleidskaders een uitvoeringsagenda moet komen. Zoals u 
weet gaat het hier om regionale beleidskaders en komt er een regionaal 
preventieprogramma wat lokaal wordt uitgevoerd. Wij zullen de door u genoemde 
thema’s daar in mee nemen. 
 

4. Aandacht voor ongediertebestrijding 
 

Ongediertebestrijding is strikt genomen geen wettelijke taak voor gemeenten. BUHA 

bv verwijst vragen/klachten over ongedierte door naar gespecialiseerde bedrijven. 

De particulier betaalt.  

 

U vraagt naar de verantwoordelijkheid van de gemeente wanneer er sprake is van 
een dreigend collectief probleem. De verantwoordelijkheid ligt bij de veroorzaker(s) 
ervan. Wanneer de oorzaak onbekend is kan een gemeente besluiten om zelf een 
oplossing te vinden. Wanneer er sprake is van een grootschalige plaag van ongedierte in 
een wijk, dan kan inderdaad de volksgezondheid in het geding komen. En hebben wij een 
verantwoordelijkheid.   
 
U geeft een signaal af dat dit probleem al collectief speelt. In uw vergadering ging het 
meer specifiek over ratten. Wij horen als gemeente graag welk specifiek probleem waar 
speelt en gaan dan graag met de betrokkenen in gesprek om tot oplossingen van het 
probleem te komen. 
 
 
 
Met vriendelijke groet,  
burgemeester en wethouders van Doetinchem, 
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