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1.

Inleiding
Het gemeentelijk gezondheidsbeleid volgt uit de WPG (hierna WPG). De wet schrijft
gemeenten voor dat zij de totstandkoming en continuïteit van de samenhang
binnen de publieke gezondheidszorg en de afstemming ervan met de curatieve
gezondheidszorg bevorderen. Gemeenten zijn bovendien belast met de taak om de
geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen te verzorgen.
Daarnaast dienen gemeenten in ieder geval zorg te dragen voor:
 Verwerven van inzicht in de gezondheidssituatie van de bevolking;
 Verzamelen en analyseren van gegevens over deze gezondheidssituatie;
 Bewaken van gezondheidsaspecten in bestuurlijke beslissingen;
 Bijdragen aan preventieprogramma’s;
 Vragen van advies: het college van burgemeester en wethouders (hierna college
van B&W) vraagt advies aan de gemeentelijke gezondheidsdienst voordat
besluiten worden genomen die belangrijke gevolgen kunnen hebben voor de
publieke gezondheidszorg;
 Bevorderen van medische milieukundige zorg, technische hygiënezorg en
psychosociale hulp bij rampen;
 Geven van prenatale voorlichting aan aanstaande ouders.
Tot slot dragen gemeenten zorg voor de uitvoering van de jeugdgezondheidzorg,
ouderengezondheidszorg en infectieziektebestrijding. Colleges van B&W die
behoren tot een veiligheidsregio dragen, via het treffen van een gemeenschappelijke regeling zorg voor de instelling en instandhouding van een regionale
gezondheidsdienst in de regio om deze taken uit te voeren.
De WPG kent een systematiek waarbij door de Rijksoverheid, i.c. het Ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (hierna VWS) elke vier jaar een landelijke nota
Volksgezondheidsbeleid wordt opgesteld. In die nota worden onder meer de
speerpunten voor de volgende periode van vier jaar vastgesteld. De laatste
landelijke nota volksgezondheid is op 4 december 2015 verschenen. Twee jaar
daarna moeten gemeenten hun lokale nota hebben vastgesteld.
De Rekenkamer wil de voorbereiding van het nieuw te vormen beleid ondersteunen
door een evaluatie van het beleid in de voorafgaande periode, en heeft daarom bij
de voorbereiding van het Jaarplan 2017 het onderwerp “Gezondheidsbeleid”
voorgesteld als relevant onderzoeksthema. In reactie daarop heeft de
gemeenteraad van de gemeente Bergen op Zoom de interesse voor dit onderwerp
kenbaar gemaakt, en is dit dan ook in het onderzoeksprogramma opgenomen. Op
19 februari 2017 zijn in een startgesprek de raadsleden in de gelegenheid gesteld
om hun vragen en aandachtspunten bij het onderzoek aan te geven.
Het onderzoek is opgezet als een ex-post Rekenkameronderzoek. De ‘beleidscyclus’
is toegepast als conceptueel model om inzicht te krijgen in het beleid, de strategie,
de uitvoering en de resultaten. Op basis van deze vier aspecten zijn de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid onderzocht van het gemeentelijk
volksgezondheidsbeleid in Bergen op Zoom. In het schema hieronder wordt het
conceptueel model verder toegelicht.
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Figuur 1. Conceptueel model beleidscyclus

Doelen
Doelen zijn de resultaten die met het beleid worden nagestreefd. Deze worden bij
voorkeur in duidelijke indicatoren vertaald (kwantitatief of kwalitatief). We
verwachten dat deze doelen zijn vertaald in maatschappelijke effecten (outcome)
en dat zij de grondslag vormen voor de uitvraag of opdrachtformulering aan de
gemeentelijke organisatie en partners betrokken bij de uitvoering van het beleid,
met name de GGD West-Brabant. Van beleidskaders mag verwacht worden dat
deze een goede probleembeschrijving- en analyse bevatten op grond waarvan
doelen en strategie zijn vastgesteld.
Uitvoeringstrategie
De strategie betreft de voorgenomen wijze van beleidsuitvoering; de
veronderstelling is dat met behulp van de strategie de beleidsdoelen gerealiseerd
zullen worden. De strategie omvat het instrumentarium en de wijze waarop de
uitvoering van het beleid is georganiseerd. Dit laatste omvat vooral de
concretisering van de gemeentelijke rollen in regie en uitvoering en de aanduiding
van de rollen van externe uitvoerders van beleid zoals bijvoorbeeld instellingen en
organisaties voor ouderenwelzijn, jeugdwelzijn, zorg, onderwijs, sport, huisartsen,
verslavingszorg en de GGD West-Brabant. Hierin dient ook de rol van de
gemeenteraad te worden omschreven, bijvoorbeeld het punt van de
informatievoorziening door het college van B&W aan de gemeenteraad (monitoring
van doelbereik en uitvoering).
Uitvoering
Dit betreft de daadwerkelijke uitvoering van het gezondheidsbeleid door de
gemeente en de partners van de gemeente. Het gaat om inzicht in alle uitgevoerde
activiteiten. Daarnaast dient inzicht te worden gegeven in de uitvoeringskosten.
Het komt voor dat gedurende beleidsperiodes de uitvoering wordt aangepast aan
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nieuwe inzichten. Als activiteiten niet zijn uitgevoerd zoals vooraf afgesproken, dan
dient aangegeven te worden wat daarvan de redenen zijn geweest.
Resultaten
Met de resultaten wordt inzicht gegeven in de uitkomsten van het beleid. Deze
worden verwoord op basis van de beleidsdoelstellingen. Uitkomsten zijn
bijvoorbeeld de output, zoals het aantal mensen dat is bereikt. Als we kijken naar
de maatschappelijke opbrengsten of outcome van beleid dan bedoelen we daarbij
de resultaten op het niveau van de bevolking als geheel, bijvoorbeeld zaken als het
aantal mensen dat is gestopt met roken of de vermindering van overgewicht bij
inwoners.
Effectiviteit
De effectiviteit is de mate waarin de resultaten overeenkomen met de
doelstellingen. Beleid is effectief als met de resultaten alle geformuleerde doelen
worden bereikt.
Efficiëntie
Efficiëntie is een afgeleide van de effectiviteit. Efficiëntie of doelmatigheid is de
mate van gebruik van middelen om een bepaald doel te bereiken. Een beleid wordt
efficiënt genoemd als het ten opzichte van een norm weinig middelen gebruikt of
als de baten de kosten overtreffen.
Rechtmatigheid
Rechtmatigheid betekent dat een (voorgenomen) handelwijze in overeenstemming
is met de geldende regels en besluiten. In het geval van gezondheidsbeleid gaat
het voornamelijk om de afspraken en contracten met de partners van de gemeente
en naleving van de WPG.
Omgevingsdynamiek
Met omgevingsdynamiek worden de externe factoren en risico’s bedoeld die de
gemeente niet in de hand heeft. Het gaat dan bijvoorbeeld om veranderende weten regelgeving of een nieuw maatschappelijk fenomeen dat de gemeente niet heeft
kunnen voorzien. Deze effecten kunnen positief of negatief zijn.
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2.

Onderzoeksvragen

2.1.

Inleiding
In
dit
hoofdstuk
presenteren
we
de
centrale
onderzoeksvraag,
de
onderzoeksdeelvragen en het normenkader. De vragen en het normenkader
vormen de basis van het onderzoek en de rapportage.

2.2.

Centrale onderzoeksvraag
De centrale onderzoeksvraag luidt als volgt:
In hoeverre is het Gezondheidsbeleid van de gemeente Bergen op Zoom als
doeltreffend, doelmatig en rechtmatig aan te merken?

2.3.

Onderzoeksvragen
Op basis van het conceptueel model zijn de volgende onderzoeksvragen opgesteld:
1. Heeft de gemeente Bergen op Zoom een duidelijk beleid geformuleerd (in
2008 en 2013)?
Daarbij kijken wij of er aandacht is voor:

Een analyse van de situatie van de bevolking op het gezondheidsterrein
(met bijzondere aandacht voor jeugdigen, ouderen en aanstaande ouders,
die expliciet in de wet worden genoemd).

Duidelijke kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen.

Een beleid dat gebaseerd is dan wel aansluit op wet- en regelgeving en de
landelijke nota.
2. Heeft de gemeente Bergen op Zoom een duidelijk instrumentarium gekozen
om het beleid en de wettelijke taken te organiseren en uit te voeren? Te
denken valt aan:

Een regulier overleg met uitvoerende partijen.

Afspraken / contracten / subsidies uitvoerende partijen.

Overwegingen op basis waarvan de afspraken / contracten / subsidies zijn
gekozen.
3. Hoe heeft de uitvoering van het beleid daadwerkelijk plaatsgevonden zoals
vooraf overeengekomen? Wij richten daarbij onze aandacht op:

Uitvoering afspraken door gemeente en partners.

Kosten van de uitvoering.

Wijzigingen in de uitvoering.

Uitvoering bij rampen / incidenten.
4. Wat waren de resultaten van de uitvoering in termen van output en outcome?
Te denken valt aan:

De algemene gezondheidssituatie van de bevolking (met bijzondere
aandacht voor jeugdigen, ouderen en aanstaande ouders).

De bijdrage aan medische milieukundige zorg, technische hygiënezorg en
psychosociale hulp bij rampen.
5. Hoe effectief was het beleid? Hierbij bekijken wij of de beleidsdoelstellingen
behaald zijn en richten wij ons op:

De behaalde kwalitatieve resultaten in relatie tot de doelstellingen.

De behaalde kwantitatieve resultaten in relatie tot de doelstellingen.
6. Hoe efficiënt is het gezondheidsbeleid van de gemeente Bergen op Zoom? Dit
valt onder andere te bepalen door:

De uitgaven af te zetten tegenover de opbrengsten.
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Alternatieven te beschouwen.
De souplesse van de procesgang te identificeren (is er veel gedoe
geweest?).
Is het gezondheidsbeleid van Bergen op Zoom rechtmatig?

Op welke wijze biedt de landelijke nota een kader voor de nieuw op te
stellen lokale nota?



7.

Om de centrale onderzoeksvraag goed te kunnen beantwoorden stellen we de
eerste vier vragen die aansluiten op het conceptueel model (hierbij worden de
doelen, de strategie, de uitvoering en de resultaten van de uitvoering bevraagd).
Door de uitkomsten van de eerste vier vragen aan elkaar te relateren, krijg je
inzicht in de effectiviteit, efficiency en rechtmatigheid (vraag 5, 6 en 7) en dit
vormt samen de uiteindelijke beantwoording van de centrale onderzoeksvraag van
de Rekenkamer.
8.

2.4.

Vraag 8 gaat over de toekomst. Hierbij kijken we naar de conclusies en
aanbevelingen uit dit onderzoek en de laatste landelijke nota uit 2015.

Normenkader
Het volgende normenkader is in het onderzoek gehanteerd. Het normenkader volgt
uit de onderzoeksvragen.
Aspect
Doelstellingen
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Norm
De gemeente heeft doelstellingen en een visie
geformuleerd t.a.v. het gezondheidsbeleid in de
periode 2012 t/m 2016.
Er heeft een gedegen analyse plaatsgevonden van
de gezondheidssituatie van de bevolking.
De resultaten van deze analyse zijn herleidbaar in
het beleid.
De wettelijke taken en kaders van de landelijke nota
volksgezondheid zijn terug te vinden in het beleid.
De doelstellingen zijn duidelijk voor
de gemeenteraad, het college, de ambtelijke
organisatie en de partners die beleidsactiviteiten
uitvoeren.
De
doelstellingen
en
effecten
zijn
SMART
geformuleerd:
– Specifiek: er is sprake van omschreven
doelgroepen;
– Meetbaar: de doelstellingen zijn meetbaar;
– Acceptabel: de doelstellingen worden door de
gemeenteraad
en
de
uitvoeringspartners
onderschreven;
– Realistisch: de doelstellingen kunnen met de
beschikbare middelen en voorzieningen worden
behaald;
– Tijdgebonden: het is duidelijk wanneer de
doelstellingen moeten worden behaald.

Aspect
Strategie







Uitvoering






Resultaten






Doeltreffendheid
(Effectiviteit)




Doelmatigheid





Rechtmatigheid
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Norm
De gemeente heeft per speerpunt of wettelijke taak
haar doelstelling gekoppeld aan een uitvoeringsstrategie.
De uitvoeringsinstrumenten zijn beschreven.
Het is duidelijk welke partner(s) de instrumenten
zullen uitvoeren
De gemeente heeft de uitvoering vastgelegd in
afspraken, contracten of subsidiebeschikkingen.
Uitvoerende partners hebben de uitvoeringsinstrumenten opgenomen in hun jaarplanning.
Uitvoerende partijen (inclusief de gemeente)
hebben in jaarlijkse managementrapportages aan
de gemeente(raad) gerapporteerd.
De beleidsuitvoering heeft plaatsgevonden zoals
afgesproken.
Indien van de uitvoeringstrategie is afgeweken is
dat beredeneerd gebeurd in overleg met de
gemeente.
De gemeente en de gemeentelijke partners maken
(periodiek) inzichtelijk welke resultaten zijn
bereikt met behulp van managementrapportages
en evaluaties.
Er is bewijslast waaruit blijkt in hoeverre
doelstellingen
en
maatschappelijke
effecten
worden bereikt:
– Het beleid en de uitvoering zijn geëvalueerd;
– De bewijslast is plausibel (volgt uit onderzoek, is
onderbouwd en wordt erkend).
De gemeentelijke doelstellingen en gewenste
maatschappelijke effecten worden gerealiseerd.
De resultaten komen kwalitatief overeen met de
doelstellingen.
De resultaten komen kwantitatief overeen met de
doelstellingen.
Er is sprake van een zeker evenwicht tussen de
kosten en de behaalde resultaten (baten).
Er is gekeken naar alternatieve/
goedkopere uitvoeringsinstrumenten.
Het beleid kent een soepele uitvoering en
procesgang met uitvoeringspartners.
In
aspecten
van
het
gezondheidsbeleid
(formulering doelstellingen, strategie en uitvoering) hebben de gemeente en de uitvoeringspartners zich gehouden aan de vigerende wet- en
regelgeving.

3.

Beleidsdoelstellingen

3.1.

Inleiding
In dit hoofdstuk beschouwen we het eerste element van de beleidscyclus, de
beleidsdoelstellingen.
Beleidsdoelstellingen zijn de resultaten die met het beleid worden nagestreefd.
Deze worden bij voorkeur in duidelijke indicatoren vertaald (kwantitatief of
kwalitatief). We verwachten dat beleidsdoelstellingen zijn vertaald in
maatschappelijke effecten (outcome) en dat zij de grondslag vormen voor de
uitvraag of opdrachtformulering aan de gemeentelijke organisatie en partners
betrokken bij de uitvoering. Van beleidsdoelstellingen mag worden verwacht dat
deze een goede probleembeschrijving- en analyse bevatten op grond waarvan
doelen en strategie zijn vastgesteld.
De onderzoeksvraag die in dit hoofdstuk wordt beantwoord is: heeft de gemeente
Bergen op Zoom een duidelijk beleid geformuleerd (in 2008 en 2013)?
Daarbij kijken wij of er aandacht is voor:

Een beleid dat gebaseerd is dan wel aansluit op wet- en regelgeving en de
landelijke nota.

Een analyse van de situatie van de bevolking op het gezondheidsterrein, met
bijzondere aandacht voor jeugdigen, ouderen en aanstaande ouders, die
expliciet in de wet worden genoemd.

Duidelijke kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen.
We kijken in dit hoofdstuk achtereenvolgens naar het Rijksbeleid, het gemeentelijk
beleid op publieke gezondheid en het beleid in aanpalende sectoren als sport- en
woningbouwbeleid.

3.2.

Rijksbeleid 2011-2015
Het Rijk heeft de doelstellingen van het gemeentelijk gezondheidsbeleid vastgelegd
in de WPG. Daarnaast geeft de minister van VWS om de vier jaar de landelijke nota
volksgezondheid uit. Dit is gebeurd in 2011 en 2015.
Gemeenten hebben ingevolge de WPG de volgende taken (artikel 2 lid 2):

Verwerven van inzicht in de gezondheidssituatie van de bevolking.

Verzamelen en analyseren van gegevens over deze gezondheidssituatie.

Bewaken van gezondheidsaspecten in bestuurlijke beslissingen.

Bijdragen aan preventieprogramma’s.

Bevorderen van medische milieukundige zorg, technische hygiënezorg en
psychosociale hulp bij rampen.

Geven van prenatale voorlichting aan aanstaande ouders.

Gemeenten dragen zorg voor de uitvoering van:
–
Jeugdgezondheidzorg;
–
Ouderengezondheidszorg;
–
Infectieziektebestrijding.

Colleges van B&W die behoren tot een veiligheidsregio dragen, via het treffen
van een gemeenschappelijke regeling, zorg voor de instelling en
instandhouding van een regionale gezondheidsdienst in de regio om deze taken
uit te voeren.
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In de landelijke nota van 2011 wordt hoofdstuk 6 geheel gewijd aan de afstemming
tussen gemeenten en Rijk. Uitgangspunten genoemd in de nota zijn:

Inzetten op spelen, bewegen en sporten.

Jeugd benoemen als belangrijke doelgroep voor het lokaal gezondheidsbeleid.

Stimuleren van publiek private samenwerking op lokaal niveau.

Verbindingen leggen tussen verschillende beleidsterreinen en gezondheid:
verknopen van gezondheid met andere belangrijke beleidsdoelstellingen,
bijvoorbeeld op het terrein van jeugdbeleid, ruimtelijke ordening, welzijn en
veiligheid.

Een bijdrage leveren aan het realiseren van ‘gezondheid in de buurt’ door:
– Inzicht te verkrijgen in de lokale gezondheidsproblematiek;
– In de woonvisies rekening te houden met voorzieningen op gebied van zorg
en bewegen in de buurt;
– Afspraken te maken met verzekeraars en zorgverleners: zowel over het
vormgeven van voorzieningen en netwerken dicht in de buurt als over
afstemming van taken op het gebied van preventie.
De landelijke nota 2015 bestaat uit een brief van de minister van VWS aan de
Tweede Kamer (kenmerk 846306-142553-PG). Hierin staat het volgende:

De speerpunten uit de nota van 2011 blijven van toepassing.

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de in de WPG
beschreven taken. Het kabinet vindt het belangrijk dat gemeenten bij alle
aandacht die zij hebben voor het goed vormgeven van de decentralisaties ook
aandacht blijven geven aan preventie en het bevorderen van de gezondheid
van hun burgers. Gemeenten worden daarom opgeroepen om in de
gemeentelijke nota’s gezondheidsbeleid aan te geven hoe zij werken aan
preventie en gezondheid van hun burgers en hoe ze daarbij de verbinding
vormgeven met de andere domeinen.

Gemeenten hebben de taak om de gezonde leefstijl van hun bevolking te
bevorderen. Via programma’s als het Nationaal Programma Preventie, Gezond
in, Jongeren Op Gezond Gewicht, Sport en Bewegen in de Buurt, Grenzeloos
Actief, Veilig sportklimaat en Sportblessurepreventie, ondersteunt het Rijk
gemeenten.

Hoewel de levensverwachting is gestegen zijn de gezondheidsverschillen tussen
hoog- en laagopgeleiden nog steeds groot. Daar moeten Rijk en gemeenten
wat aan doen. Omdat dit hardnekkig en complex is, is de ambitie dat in 2030
deze verschillen gelijk zijn gebleven of, beter, afgenomen. Juist gemeenten
kunnen gezondheidsverschillen effectief verkleinen door een brede en
duurzame aanpak in de buurt of wijk, samen met lokale partijen en met een
actieve rol voor de burgers zelf. Het kabinet roept daarom gemeenten en
andere partijen op om dit mee te nemen in hun analyse van de
(gezondheids)situatie en op te nemen in hun lokale gezondheidsbeleid.
Let wel, de Rekenkamer voert dit evaluatieonderzoek uit teneinde de gemeente
Bergen op Zoom handvatten te bieden voor het incorporeren van de
uitgangspunten van de landelijke nota 2015 in het gemeentelijk beleid. We
verwachten dus niet dat alle beleidsspeerpunten uit de landelijke nota integraal
hun weg hebben gevonden in het gemeentelijk beleid.
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3.3.

Gemeentelijk beleid
In de twee onderzoeksjaren 2012 en 2013 gold in Bergen op Zoom de Kadernota
lokaal gezondheidsbeleid 2008-2012 met de ondertitel “Bewegen, verbinden en
voorkomen’. In deze nota heeft de gemeente Bergen op Zoom per speerpunt
(beleidsdoelstelling) een omschrijving gegeven van welke activiteiten er dienden te
worden uitgevoerd, wat het gewenste resultaat was en welke partijen erbij
betrokken zouden worden.
De nota kende 8 speerpunten te weten:
1. Bewegen.
2. Preventie en bestrijden van overgewicht.
3. Preventie van depressie.
4. Armoede in relatie tot het lokaal gezondheidsbeleid.
5. Verslaving jongeren.
6. De verbinding (relatie) gemeenten versus de 1ste lijnsgezondheidszorg versterken.
7. Participatie van doelgroepen (waaronder allochtonen en chronisch zieken en
gehandicapten).
8. Volksgezondheid als integraal onderdeel van andere beleidsterreinen.
Per speerpunt is de volgende informatie vastgelegd in de nota:
Speerpunt
Gewenst resultaat
Te volgen traject
Ambtelijke trekker
Betrokken partijen
Planning
De nota wordt afgesloten met het hoofdstuk financiën waarin de volgende tabel is
opgenomen:
Beschikbare budgetten
Bedrag op begroting (afgerond op 1.000)
GGD West-Brabant
€ 1.000.000 (waarvan 8% beschikbaar voor
maatwerk)
Doeluitkering JGZ
€ 750.000
Aanverwante budgetten:
PM
Verslavingszorg,
Welzijnsbudget, WMO budget,
Jongerenwerk, sportbudget
De nota 2008-2012 en het uitgevoerde beleid zijn niet geëvalueerd. De nota is eind
2013 vervangen door de Nota Sociaal Beleid.
Vanaf 2013 heeft de gemeente Bergen op Zoom gekozen voor een integrale
aanpak van het lokaal gezondheidsbeleid en is het lokaal gezondheidsbeleid
integraal onderdeel geworden van het sociaal beleid. Dit beleid is opgetekend in
“Samen Leven Samen Doen”, Nota Sociaal Beleid 30 oktober 2013. Deze nota kent
de volgende beleidsdoelstellingen:

We scheppen voorwaarden voor zelfredzaamheid door het bevorderen van
sociale cohesie, door het realiseren van een gezonde, veilige en toegankelijke
woonomgeving en door een diversiteit in het woonaanbod waardoor mensen
langer zelfstandig kunnen wonen.
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We kijken altijd eerst wat mensen en hun sociale netwerk zelf kunnen. We
stimuleren een mentaliteitsverandering van gemeente, professionals en
inwoners.
Wij faciliteren vrijwilligers en mantelzorgers en initiatieven van bewoners die
bijdragen aan de ondersteuning van kwetsbare inwoners.
We zorgen dat professionals en inwoners weten waar zij met hun signaal
terecht kunnen. Eén toegang voor het sociale domein waarbij we de concrete
aansluiting zoeken met de diverse beleidsterreinen.
Bij het vormgeven van de ondersteuning van inwoners gelden de volgende
uitgangspunten:
–
We bieden maatwerk;
–
We benutten de ontmoetingsplekken en gebouwen optimaal;
–
Er is ruimte voor innovatie. Bij de innovatie geven we de voorkeur aan
het ontwikkelen van collectieve voorzieningen boven individuele
voorzieningen, vrijwilligerswerk boven professioneel aanbod, generalisten
boven specialisten en de samenwerking hiertussen.
De nieuwe taken in de Wet maatschappelijke ondersteuning en de gevolgen
van het scheiden van wonen en zorg worden voorbereid en uitgevoerd. Dit
zullen we in samenhang met de transitie Jeugdzorg en de Participatiewet
voorbereiden en uitvoeren.
We zetten in op samenwerking tussen professionals en inwoners om de
(preventieve) gezondheidszorg en de ondersteuning van inwoners in de
gemeente Bergen op Zoom vorm te geven. Hierbij kijken we over elkaars
grenzen heen.
We zetten in op meer samenwerking en afstemming tussen Zorgkantoor,
Zorgverzekeraars en gemeente.
Om te voorkomen dat problemen ontstaan, bevorderen we een gezonde
leefstijl van de inwoners.

De visie van de gemeente is uitgewerkt in de hoofdstukken Opgroeien en
ontwikkelen (hoofdstuk 1), Gezond en gelukkig (hoofdstuk 2) en Werk, inkomen en
vrije tijd (hoofdstuk 3). Het lokaal gezondheidsbeleid maakt daar integraal
onderdeel vanuit. Concreet gaat het hierbij om:

Het realiseren van een prettig en gezond opgroei- en opvoedklimaat voor
jeugd en ouders in West-Brabant door het realiseren van onder meer JGZ,
peuterspeelzaalwerk,
kinderopvang,
(passend)
onderwijs,
transitie
jeugdzorg en onderwijs inclusief voortijdig schoolverlaten.

Het bevorderen van een gezonde leefstijl van inwoners.

Het realiseren van een gezonde, veilige en toegankelijke woonomgeving.

Mogelijk maken dat mensen met een minimuminkomen kunnen meedoen
in de samenleving door deelname aan onder andere sportactiviteiten.
Naar aanleiding van de nota sociaal domein heeft de gemeente een regiedocument
opgesteld getiteld “Samenwerken in het Sociaal Domein”, 2013.
Hierin staan de volgende doelstellingen:

Eigen kracht.

Op tijd.

Vangnet als uiterste oplossing.

Ontschotting en winst door samenwerken.

Uitgaan van het te bereiken resultaat.

Kiezen voor innovatie.

Maatwerk.
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Dichtbij.

Eén gezin, één plan, één regisseur.

Inclusief.
In het regiedocument komt het ‘hoe’ verder niet aan de orde. Partners, activiteiten
en middelen (strategie en uitvoering) worden niet genoemd.

3.4.

Andere beleidsnota’s en -documenten
Ten einde een compleet beeld te krijgen van de gemeentelijke beleidsdoelstellingen
ten aanzien van gezondheidsbeleid bekijken we ook nota’s en documenten van
aanpalende sectoren en beleidsterreinen.
Achtereenvolgens worden behandeld:
1. Beleidsplan Wonen 2014-2018.
2. Beleidskader Sport en Bewegen 2011-2016, de looptijd van dit beleidskader is
inmiddels verlengd tot en met 2018.
3. Regionaal Kompas 2015-2020.
4. Preventie en handhavingsplan Brabantse Wal gemeenten 2014-2018.
5. Plan van Aanpak: Jongeren op Gezond Gewicht Bergen op Zoom (JOGG),
januari 2016.
6. Onderzoeksrapport: groeiende bezorgdheid verwarde personen West Brabant
2016.

3.4.1. Beleidsplan Wonen 2014-2018
Naar aanleiding van de economische crisis en de bijbehorende neerwaartse
bijstelling van de woningbehoefte is begin 2014 het nieuwe beleidsplan Wonen
opgesteld. Voor de totstandkoming van de beleidsnota is er een keuze tussen drie
scenario’s, te weten:
a. Beste kwalitatieve balans, complete stad.
b. Compacte stad.
c. Aansluiting wonen-zorg-voorzieningen.
De gemeenteraad heeft gekozen voor scenario A, de complete stad. Het
beleidsplan Wonen kent de volgende beleidsdoelstellingen:

Complete stad, “Goed wonen voor iedereen”, woonzorgopgave wordt niet
uitgesloten maar uitgedaagd te participeren.

Een goed woon- en leefklimaat voor iedereen.

Een realistische woningbouwportefeuille.

Flexibelere houding.

Behoud en versterking bestaande voorraad.

Behoud en versterking regionale afstemming.

Integrale en continue afstemming.

“De woonservicegedachte blijft gehandhaafd, maar de strakke indeling in
vastomlijnde wijken wordt losgelaten, maatwerk is het uitgangspunt”.
3.4.2. Kadernota Sport en Bewegen 2011-2016
De gemeente Bergen op Zoom vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk inwoners
gaan en blijven sporten en bewegen op een manier die zij zelf willen. De gemeente
zet daarom in op samenwerking en verbinding tussen diverse partners. Dit moet
leiden tot een vergroting van deelname aan sport- en beweegactiviteiten in 2016
door alle inwoners.
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Het college van B&W heeft het volgende kader voorgelegd:
1. Sport- en beweegbeleid voor preventie en participatie inwoners: de Wet
maatschappelijke ondersteuning (WMO) en WPG en ‘sport en bewegen’ hebben
elkaar veel te bieden. De gecombineerde kracht van WMO en sport en bewegen
draagt bij aan het samen doen en het verminderen van maatschappelijke
problemen, zoals veiligheid en leefbaarheid in de buurten en het voorkomen
van (zwaardere) zorg. Hiermee is sport en bewegen ook een preventief middel
om gezondheidsklachten te voorkomen. Een sport- en beweegbeleid is dan ook
het uitgangspunt om doelstellingen uit de WMO en de WPG te realiseren.
2. Anticiperen op krimp: er bestaat een lichte angst voor leegstand in 2020 van
enkele accommodaties vanwege terugloop in de bevolking.
3. Centralisatie van sport- en beweegaanbod: er is geen overkoepelend
sportorgaan en geen sluitende keten waarin iedereen elkaar kent en naar
elkaar doorverwijst: dit kan efficiënter en effectiever.
4. Ondersteunen zelf organiserend vermogen in de sport- en beweegsector:
komen tot een actieve ‘civil society’.
5. Bezuiniging binnen het sportvastgoed: een klein deel van de begroting (2%)
gaat naar sportstimulering. Bijna alle middelen (98%) gaan naar de lasten
voortvloeiend
uit
bouw,
onderhoud
en
instandhouding
van
de
sportaccommodaties. Sport- en beweegstimulering is van belang om de
participatie- en preventiedoelstellingen uit de WMO en WPG te behalen. Door
meer samenwerking tussen sport en welzijn en sport en onderwijs te
stimuleren kan een bredere doelgroep worden bereikt met nieuwe activiteiten
voor de huidige sportaccommodaties, zodat zij beter worden benut. Deze
sport- en beweegstimulering is ook van belang binnen de krimpontwikkeling.
Het heeft de voorkeur van de gemeente om dan ook niet te bezuinigen op
sport- en beweegstimulering, maar op de sportaccommodaties zelf, mede
omdat dit het grootste beslag op de sportbegroting legt.
De gemeente heeft ook een aantal duidelijke kwantitatieve beleidsdoelstellingen
genoemd:

Minimaal 75% van de inwoners sport of beweegt in 2016 regelmatig, binnen
zijn of haar eigen mogelijkheden.

Bergen op Zoom kent in 2016 10 sterke sportverenigingen die structureel
samenwerken met onderwijsinstellingen, kinderopvangorganisaties of andere
maatschappelijke instellingen op het gebied van sport en bewegen, die
bestuurlijk goed zijn georganiseerd en beschikken over een (vereniging)beleidsplan.

In 2016 is 75% van de sportverenigingen aangesloten bij een structureel
netwerk, het SportPlatform, zodat beter kan worden samengewerkt.

De gemeentelijke sportaccommodaties en -voorzieningen blijven voldoen (ook
in 2016) aan de normen van NOC*NSF, zoals vermeld in het Handboek
Sportaccommodaties van ISA-Sport.

In 2016 is er een passend aanbod om mensen met een beperking aan het
sporten of bewegen te krijgen en te houden.

Het percentage inwoners met (ernstig) overgewicht is volgens onderzoek van
de GGD West-Brabant in 2016 met 10% afgenomen.
In de kadernota van 2011 wordt gemeld dat het beleid concreet wordt uitgewerkt
in een uitvoeringsnota Sport en Bewegen 2011-2016. Deze komt in het volgende
hoofdstuk aan de orde.
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3.4.3. Regionaal Kompas 2015-2020
Eind 2014 is het Regionaal Kompas 2015-2020 door de gemeenteraden in WestBrabant vastgesteld. Het document is tot stand gekomen in samenspraak met de
betrokken gemeenten en partners (zorg, woningcorporaties en politie). In het
Regionaal Kompas wordt het verslavingsbeleid uitgewerkt. Gemeentelijke
verantwoordelijkheid ligt vooral op het preventieve vlak. De centrumgemeente,
Bergen op Zoom krijgt hiervoor een bijdrage van het Rijk. Een belangrijk deel van
het verslavingsbeleid wordt ingevuld door Novadic-Kentron. De inzet van
Rijksmiddelen in de gemeente is gericht op:

Jongeren, onderwijs en vrije tijd.

Lokale gezondheidsbevordering en alcoholmatiging.

Jongeren en justitie: aanbod voor jongeren die onder invloed een delict plegen.

Deskundigheidsbevordering.

Alcohol en ouderen.

Testservice Drugs Informatie en Monitoring Systeem.

Outreachend veldwerk.

Bemoeizorg.

Advies en inschrijving.
Daarnaast worden de doelstellingen voor het integraal verslavingsbeleid
beschreven:

Doorontwikkeling verslavingsbeleid in brede zin.

GHB verslaafden in de regio in beeld brengen en houden.

Samen met andere (centrum)gemeenten en verslavingszorginstellingen een
document opstellen met daarin een landelijk beeld van aard- en omvang van
de problematiek, overzicht van ervaringen met diverse aanpakken en een
overzicht van diverse pilots met daarin nieuwe aanpakken en methodieken om
de GHB-problematiek aan te pakken.

Kennis over signaleren en handelen in geval van GHB vergroten bij betrokken
hulpverleners.

Ouders van aan GHB-verslaafde jongeren ondersteunen bij het omgaan met
deze verslaving.

Samenwerking tussen ziekenhuis/Spoedeisende Hulp en Maatschappelijk Steun
Systeem verbeteren.
Ieder jaar wordt een jaarplan opgeleverd met daarin een terugblik naar het
voorgaande jaar en waarin beleidsdoelstellingen waar nodig worden aangepast op
basis van de actualiteit. Voor 2017 en volgend worden de volgende doelstellingen
aangescherpt:
op
gebied
van
huisvesting,
ondersteuningsprogramma
zwerfjongeren en de lokale inbedding/borging van het vangnet. Hierbij is het de
doelstelling om het vangnet zoveel mogelijk op lokaal niveau organiseren. In 2017
moet er voor de maatschappelijke opvang en beschermd wonen een regionaal plan
liggen dat is vastgesteld door de gemeenteraden.
3.4.4. Preventie en handhavingsplan Brabantse Wal gemeenten 2014 -2018
Per 1 januari 2014 is de Drank- en Horecawet (hierna DHW) gewijzigd. De nieuwe
DHW heeft tot doel het verminderen van drankgebruik onder jeugd door het
verhogen van de leeftijdsgrenzen voor het drinken van alcohol van 16 naar 18 jaar,
het voorkomen van alcohol gerelateerde verstoringen van de openbare orde en het
verminderen van administratieve lasten voor horecaondernemers. De ambitie en
doelen van het preventie- en handhavingsplan richt zich op:
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Gezondheid en welzijn: negatieven gevolgen van alcoholgebruik op de
gezondheid vermijden en beperken. Dit richt zich met name op de schadelijke
effecten bij jongeren.
Openbare orde: het voorkomen en beperken van schade en overlast van
alcoholverstrekking en gebruik.

Het alcoholpreventiebeleid wordt regionaal afgestemd, waarbij ruimte blijft om
lokale kleur aan te brengen en richt zich vooral op het terugdringen van
alcoholgebruik onder jongeren tot 23 jaar. Hierbij worden vooral bestaande
instrumenten benut:

Aansluiting bij project “Think before you drink”. Binnen dit project werken alle
gemeenten uit West Brabant samen met GGD West-Brabant, Novadic-Kentron
verslavingszorg, politie, bureau Halt en andere partners om alcoholgebruik bij
jongeren terug te dringen.

Regionaal preventieprogramma: dit programma richt zich op bewustwording
van ouders, jongeren en drankverstrekkers van de risico’s van (overmatig)
drankgebruik voor jongeren, het betrekken van ouders en het zoeken van
aansluiting tussen preventie en handhaving en kennisuitwisseling en
afstemming tussen gemeenten gericht op toepassing en uitvoering.

Alcoholmatigingsbeleid is onderdeel van het volksgezondheidsbeleid dat door
de drie Brabantse Wal gemeenten, waaronder Bergen op Zoom, gevoerd wordt
en is opgenomen in de nota Volksgezondheid 2013- 2016. De lokale preventieaanpak richt zich op bewustwording van ouders, jongeren en drankverstrekkers
van de risico’s van (overmatig) drankgebruik voor jongeren, de rol van ouders
en het versterken van weerbaarheid van jongeren om ook gebruik van andere
genotmiddelen (drugs) tegen te gaan. Daarnaast is in het convenant Veilige
School aandacht voor het tegengaan van alcohol. Voor een succesvolle aanpak
wordt draagvlak voor het alcoholmatigingsbeleid van belang geacht.
3.4.5. Plan van Aanpak: Jongeren op Gezond Gewicht Bergen op Zoom (JOGG),
januari 2016
In 2015 heeft het college van B&W van de gemeente Bergen op Zoom een
samenwerkingsovereenkomst voor 3 jaar afgesloten met stichting Jongeren Op
Gezond Gewicht met als doel meer jongeren op een gezond gewicht te krijgen in de
gemeente. Jongeren Op Gezond Gewicht (hierna JOGG) is een landelijke beweging
en komt voort uit het Franse EPODE-programma (Ensemble Prévenons l’Obesité
Des Enfants). De aanpak heeft als doel om overgewicht onder de jeugd te
voorkomen en de stijging van overgewicht om te zetten in een daling. Het betreft
een ‘community aanpak’, waarbij iedereen in een stad, dorp of wijk zich inzet om
gezonde leefstijlgewoonten voor de jeugd gemakkelijk en aantrekkelijk te maken,
onder het mom “it takes a whole village to raise a child”. Het gaat hierbij niet
alleen om gezondheidsprofessionals, maar ook om sportcentra, sportverenigingen,
winkeliers, bedrijven, scholen en medewerkers van de gemeente. JOGG is niet iets
nieuws ‘erbij’, maar gaat uit van bestaande structuren en netwerken.
De doelstelling van JOGG is de stijgende trend van het percentage jongeren van 019 met overgewicht en obesitas omzetten in een daling. Lokaal heeft de gemeente
Bergen op Zoom de volgende doelstelling geformuleerd:

Er wordt een DrinkWater-campagne gehouden.

Er komen watertappunten in Fort-Zeekant (probleemwijk).

Er komt een JOGG interventie in twee basisscholen.

Er is één actieve sportvereniging.

Minimaal drie nieuwe scholen behalen het vignet Gezonde School.
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De stijging van het percentage 4-12 jarigen met overgewicht in Fort-Zeekant
zoals gemeten door de JGZ is gestabiliseerd in 2018 t.o.v. 2013 (21%).
Percentage 4-12 jarigen in Fort-Zeekant dat glas water drinkt stijgt met 30%.
Percentage 4-12 jarigen in Fort Zeekant dat voldoet aan de beweegnorm stijgt
met 30%.
Percentage 4-12 jarigen in Fort-Zeekant dat vaker gezonde keuze in voeding
maakt stijgt met 30%.

3.4.6. Onderzoeksrapport: groeiende bezorgdheid verwarde persone n West Brabant
2016
Naar aanleiding van signalen dat er ernstige knelpunten zijn in het vraagstuk van
personen met verward gedrag, is een landelijk aanjaagteam verwarde personen
opgericht om zicht op de problematiek te krijgen en oplossingen aan te dragen. In
dit kader is er een onderzoek uitgevoerd door de GGD West-Brabant, Robuust,
GGZ WNB, GGZ Breburg en IMW Breda. Medio 2015 zijn deze organisaties ook
gezamenlijk een kwartiermakersoverleg crisiszorg en zorg voor verwarde personen
gestart. In maart 2016 is het rapport opgeleverd.
Het rapport eindigt met de volgende doelstellingen en adviezen:

Er is samenwerking nodig over vakdisciplines heen: er is bestuurlijke regie
nodig om te werken aan een effectieve en sluitende aanpak voor personen die
verward gedrag vertonen. Het borgen van de bestuurlijke regie moet nu de
eerste vervolgstap zijn. Hierin worden door de twee centrumgemeenten in
West-Brabant reeds stappen gezet.

Het opzetten van een regionaal programma met betrokkenheid van gemeenten
en ketenpartners, met daarin deelprojecten die zich richten op de realisatie
van: (1) tijdelijke opvang- en time-out voorziening, (2) een 24-uurs meldpunt
voor triage en (3) casusregie vanuit veiligheid en zorg. Naast deze drie
belangrijkste oplossingsrichtingen is ook een cultuuromslag richting gedeelde
verantwoordelijkheid urgent. De regio is breed en integrale samenwerking
tussen partners is nog onvoldoende tot stand gekomen. Het is hierbij aan te
bevelen dat hulpverleners, politie en gemeenten ‘bij elkaar in de keuken kijken’
om zo kennis van - en begrip voor elkaars werk te krijgen.

Laat een verbeterprogramma zoveel mogelijk aan sluiten bij bestaande
zorgstructuren, ontwikkelingen in gemeenten en al lopende initiatieven.

Kijk ook goed naar de aansluitende aandachtsgebieden van het landelijke
aanjaagteam verwarde personen.

Monitor de resultaten van de interventies die ingezet gaan worden.

3.5.

Beleidsdocumenten gemeentelijke partners
In deze paragraaf zijn de beleidsdocumenten (jaarplannen, offertes) opgenomen
van de partners van de gemeente op het terrein van volksgezondheid en het
aanpalende sociaal domein.
We behandelen achtereenvolgens de volgende organisaties:
1. GGD West-Brabant.
2. Stichting WijZijn Traverse Groep.
3. Thuiszorg West-Brabant.
4. Novadic-Kentron.
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3.5.1. GGD West-Brabant
De GGD West-Brabant is een belangrijke uitvoerende partij als het gaat om het
gezondheidsbeleid van de gemeente Bergen op Zoom. Samen met Thuiszorg West
Brabant (hierna TWB) is de GGD West-Brabant verantwoordelijk voor de uitvoering
van de jeugdgezondheidszorg (hierna JGZ). Nadat in 2016 het nieuwe basispakket
voor de JGZ is vastgesteld is door een ambtelijk-bestuurlijke werkgroep uitwerking
gegeven aan lokaal verbinden als randvoorwaarde voor alle andere producten in
het basispakket te weten basiszorg, aanvullende zorg en beleidsadvisering. Lokaal
verbinden betreft de, al dan niet structurele, samenwerking van de JGZ met andere
partners met als doel enerzijds beleidsvorming binnen de JGZ en anderzijds
zorgoptimalisatie. Uitgangspunten voor lokaal verbinden zijn:

Lokaal verbinden doe je lokaal en is een randvoorwaarde voor uitvoering
JGZ.

Meer scherpte in definiëring basispakket + lokaal verbinden.

Kwantificeren voor 10%.

Start in 2018 voor 2 jaar in basispakket.

Monitoren per gemeente op inzet, lokale aanpak + resultaten.

Hiervoor een gezamenlijk plan maken + tussentijdse evaluaties.

Eind 2019 evaluatie over continuering, keuzes en dergelijke.

10% van alle huidige lokaal verbindende activiteiten.

Alles waar JGZ voor gevraagd wordt in het kader van de Jeugdwet is plus.
In iedere begroting geeft de GGD West-Brabant aan wat het beleid is van het
komende jaar. In de begroting voor 2017 geeft de GGD West-Brabant aan het
bestaande beleid voort te zetten. Daarnaast zijn er nieuwe ambities voor 2017
vastgesteld. Zo ziet de GGD West-Brabant uitdagingen in de thema’s ‘zorg die we
voor elkaar hebben’, ‘de snelle sociale- en technische innovaties’, ‘de grote stroom
asielzoekers en statushouders in de regio’ en ‘de impact die grote en kleine rampen
hebben op onze samenleving’.
Specifieke aandacht gaat in 2017 uit naar:

Jeugdgezondheidszorg.

De rol van infectieziekten.

De rol van gezondheid in de omgevingswet.

Het Nieuwe Toezicht.
De







ambities van de GGD West-Brabant in de publieke gezondheid zijn:
Een broedplaats zijn voor vernieuwingen op technisch en sociaal gebied.
Teams met uiteenlopende specialisten werken als een netwerk samen.
Houd het simpel; voor de medewerkers in de aansturing én voor de burger
buiten!
Blijf oog hebben voor het onverwachte, bijvoorbeeld cultuur als drager voor
gezondheid en samen met de brandweer tot nieuwe gezondheidsimpulsen
komen.
Pas aan als dat duurzame waarde toevoegt!
Blijf oog houden voor de minder zelfredzamen.

De





begroting is ingedeeld op de productgroepen van de GGD West-Brabant:
Preventie en infectieziekten.
Jeugdgezondheidszorg.
Lokaal gezondheidsbeleid.
Gezonde en veilige leefomgeving.
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Kwetsbare groepen.
De Ghor (Gemeenschappelijke Hulpverleningsorganisatie in de regio).
Bureau Gezondheid Milieu en Veiligheid.
Overige afdelingen GGD West-Brabant.

Met de gemeente Bergen op Zoom zijn afspraken gemaakt over de inzet van het
maatwerkbudget preventieprogramma’s van de GGD West-Brabant. Voor 2017
hebben deze betrekking op:

Samen sterk in maatwerk: vraaggericht werken onderwijs waarbij alle vormen
van onderwijs bij de gezondheidsbevorderaar terecht kunnen met onder meer
vragen gerelateerd aan de speerpunten van de gemeente. Basis voor het
vraaggericht werken dienen daarnaast de collectieve schoolgezondheidsprofielen en de collectieve weergave van de cijfers uit het digitaal dossier JGZ.

Samen sterk in maatwerk: vraaggericht werken aan collectieve preventie op
basis van vragen onderwijs of andere organisaties en instellingen uit Bergen op
Zoom. Daarnaast wordt onderzocht welke vragen er zijn bij inwoners en aan te
sluiten bij lokale initiatieven.

Zorgnetwerken
en
zorgstructuren
rondom
jeugd
en
jongeren:
jeugdverpleegkundige sluit aan bij de zorgstructuren op de basisscholen. Inzet
is gericht op samen met verschillende organisaties preventieve activiteiten
inzien, volgen, aanbieden en aanvragen; maandelijks overleg tussen JGZ en
Centrum Jeugd en Gezin (hierna CJG) om kennis uit te wisselen en elkaars
expertise en hulp te vragen. Daarnaast kunnen extra uren worden ingezet voor
kwetsbare doelgroepen. Daarnaast wordt samen met Openbare Geestelijke
Gezondheidszorg (hierna OGGz) en WijZijn Traverse Groep ingezet op
voorkomen van dakloosheid bij jongeren.

Lokale invulling van regionaal alcoholproject “Think before you drink”: voor een
goede lokale implementatie en borging van de producten die vanuit “Think
before you drink” worden ontwikkeld is een sterke verbinding tussen regionaal
en lokaal belangrijk.

Gezonde bedrijfskantine: bedrijfskantine lijkt ideale plek om medewerkers te
motiveren om voor gezond te gaan zonder dwingend over te komen door het
3.5.2. Stichting WijZijn Traverse Groep
Met de subsidie aan WijZijn Traverse Groep verwacht de gemeente dat de
welzijnsinstelling een bijdrage levert aan de uitgangspunten van de nota Sociaal
Domein “Samen leven, Samen doen” uit 2013.
De








uitgangspunten zijn:
Eerst eigen kracht.
We zetten op tijd in.
Het vangnet is de uiterste oplossing.
Ontschotting en winst door samenwerken.
We gaan uit van het te bereiken resultaat.
We kiezen voor innovatie.
Menswaardig bestaan.

Deze uitgangspunten komen terug in de Kadernota 2016 van WijZijn Traverse
Groep, waarin staat:
WijZijn Traverse Groep ondersteunt mensen bij het vergroten van participatie en/of
zelfredzaamheid, waarbij activiteiten en diensten in het voorliggende veld gericht
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zijn op preventie, signalering en ondersteuning en begeleiding. Hierbij worden de
volgende uitgangspunten gehanteerd:

Op preventie gericht.

Altijd in de buurt.

Oplossingsgericht.

Kwetsbaarheid.

Intermediair en regisseur.

Partnership.
In 2016 heeft WijZijn Traverse Groep binnen de innovatieopdracht voor de
ontwikkeling van integraal gebiedsnetwerk, een businesscase opgesteld waarin is
uitgewerkt hoe de nieuwe organisatie vanaf 2017 innoveert. WijZijn Traverse
Groep brengt verbinding en synergie aan in (de transformatie van) het sociale
domein in en met de gemeente. Zij richten zich hierbij op:

Verandering van denkkader bij burger, partners en de gemeente.

Vormen van sluitend sociaal netwerk ten behoeve van preventie en signalering
en snel kunnen op- en afschalen richting integrale toegang en waar nodig
individuele voorzieningen.

Herstructureren van voorzieningen en de daarbij behorende partners:
ontdubbelen, afschaffen en op elkaar afstemmen en waar nodig creëren van
nieuwe voorzieningen.

Mede vormgeven van een integrale toegang waarbij voor 2018 alle
dienstverlening gericht is op verstrekken van informatie en advies, het
verkrijgen van een eerste beeld van de ondersteuningsbehoefte van de burger
en zijn/haar mantelzorger, het bieden van lichtere vormen van zorg en
ondersteuning en toeleiding naar (niet) vrij-toegankelijke voorzieningen,
maatwerkvoorzieningen en specialistische zorg te worden geboden vanuit het
netwerk rondom de integrale toegang.
WijZijn Traverse Groep heeft op basis hiervan een aantal actuele thema’s
gedefinieerd:

WijZijn Traverse Groep definieert de pijler ‘Structuur en organisatie van het
sociaal werk’. Deze pijler focust op vraagstukken die vooral te maken hebben
met de positie en profilering van het sociaal werk in de transformatie van het
sociaal domein en samenwerking met andere partners binnen de sociale
netwerken.

Vertaling van de opdracht naar de lokale situatie binnen de gemeente voor de
drie pijlers: welzijn en gezondheid, meedoen en opgroeien en opvoeden. Denk
hierbij b.v. aan eenzaamheid (welzijn&gezondheid), arbeidsparticipatie
(meedoen) en huiselijk geweld en kindermishandeling (opgroeien en
opvoeden).
WijZijn Traverse Groep hanteert een integrale benadering van thema’s of
maatschappelijke vraagstukken en daarmee nauwe samenwerking tussen
verschillende beroepsgroepen binnen de eigen organisatie.
3.5.3. Thuiszorg West Brabant (TWB)
TWB Jeugdgezondheidszorg is er voor alle kinderen van 0-4 jaar en hun ouders en
verzorgers in de regio West-Brabant. De ambitie is om gelijke kansen te creëren
voor alle kinderen zodat zij gezond en veilig opgroeien. Uitgangspunten hierbij zijn:

Gezond en veilig opgroeien is de gewoonste zaak van de wereld.

Samen met ouders en opvoeders, kinderen en jeugdigen.
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Met een brede sociaal medische kijk.
Samen in de wijk.
Met krachtdadige medewerkers.

Per 1 januari 2015 is het nieuwe basispakket gezondheidszorg van kracht via een
aanpassing van het Besluit Publieke Gezondheid (hierna BPG). Doel van deze
vernieuwing is het basispakket te moderniseren op grond van nieuwe
wetenschappelijke inzichten en maatschappelijke ontwikkelingen, en beter te laten
aansluiten op de Stelselwijziging jeugd. In 2016 is verder gewerkt om het Basis
Aanbod Preventie (hierna BAP) vorm te geven. We verwijzen voor informatie over
lokaal verbinden als randvoorwaarde voor de andere producten in het basispakket
JGZ naar 3.5.1. Uitvoering van de JGZ, -9 maanden tot 18 jaar, is uitgangspunt.
Door vroegtijdige belemmeringen op een gezonde ontwikkeling in beeld te brengen
vanuit een situatiegerichte benadering van het kind en zijn omgeving op zowel
lichamelijk, mentaal en (psycho-)sociaal vlak, kan met preventie interventies
worden voorkomen dat kleine belemmeringen uitgroeien tot maatschappelijke
problemen.
Belangrijke en vernieuwende componenten zijn:

Vanuit eigen kracht van ouders en of jeugdige.

Flexibilisering van contactmomenten: minder waar kan en meer waar nodig.
Samen met netwerkpartners wordt deze preventieve benadering vormgegeven. Om
dit te kunnen doen legt de JGZ vooral in de eerste jaren van de ontwikkeling van
het kind en zijn omgeving een stevige basis en worden alle factoren in beeld
gebracht evenals het netwerk rondom het gezin. Daarmee ontstaat een duidelijker
beeld tussen draagkracht en draaglast en kan gericht preventief worden ingezet op
kwetsbare kinderen en gezinnen.
Belangrijke wijzigingen zijn:

85 tot 95% van de verwijzingen in de categorie 0-4 jaar is medisch van aard.

De discipline die bij het contactmoment moet worden ingezet is vastgelegd.
Assistenten vervangen de jeugdverpleegkundige bij het jeugdartsenspreekuur
in alle gemeenten. Hierbij is meegenomen welke voorlichting gegeven moet
worden en hoe primaire preventie van bijvoorbeeld wiegendood en shaken
baby syndroom kan worden gerealiseerd.

Contactmomenten zijn flexibel: individueel, groepsconsult, digitaal, telefonisch,
huisbezoek of op locatie afhankelijk van de leeftijd van het kind en de behoefte
van de ouder.

Voor kwetsbare kinderen en ouders zoals ouders met verstandelijke beperking,
verslavingsproblematiek, psychiatrische problemen, kinderen op campings,
asielzoekerskinderen is er een aangepast programma afgestemd op
zorgbehoefte.

Kinderen die deelnemen aan Voor en Vroegschoolse Educatie (hierna VVE)
worden door de jeugdarts onderzocht. Op de leeftijd van 3 jaar en 6 maanden
kan er een plan gemaakt worden voor hen samen met de voorschool en het
basisonderwijs. De ontwikkeling van deze kinderen wordt ook na de leeftijd van
4 jaar door de jeugdarts gevolgd.
3.5.4. Novadic-Kentron
Het beleidskader voor de offerte van Novadic-Kentron voor de gemeente Bergen op
Zoom 2017 bestaat uit de kaderbrief ministerie VWS, nota sociaal domein ‘Samen
Leven Samen Doen’ en het Regionaal Kompas (jaarplan), wat in de offerte voor
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Bergen op Zoom en regio lokaal is ingekleurd. Dat betekent dat er meer aandacht
is voor verwijzingen, samenwerking en meer participatie. Ook wordt gebruik
gemaakt van het onderzoek van het Trimbos Instituut over effectmetingen en/of
theoretische onderbouwingen van interventies die inzicht geven in het
maatschappelijk rendement. Maar ook specifieke kennis over gamen en middelen
als GHB en lachgas. Belangrijke aandachtspunten hierin zijn:

Preventie.

Casefinding.

Ontwikkeling afbouw van bedden en de inhoudelijke gevolgen hiervan voor het
werk.

Aanpak verwarde personen.

GHB en lachgas.
Het aanbod van NK wordt beschreven op basis van actuele ontwikkelingen en
actuele trends in gebruik. Het aanbod van Novadic-Kentron betreft:

Verslavingspreventie (maatwerk en veldwerk).

Herstelondersteunende zorg.

Bemoeizorg t.b.v. OGGz- team.

Advies en informatie.
De kernprestaties van de afdeling preventie worden beschreven in twee
productkaarten:

Preventie gericht op meerdere locaties in de gemeente (scholen,
ouders/gezinnen/gemeenschap).

Veldwerk: outreachend en betreft monitoring en casefinding.
Novadic-Kentron werkt met practice based interventies zoals gezonde school,
“Think before you drink” en zet daarnaast in op deskundigheidsbevordering,
samenwerking met lokale partijen en wijkgericht werken door aan te sluiten bij
wijkteams in de probleemwijken. De prestaties van Novadic-Kentron worden in de
offerte in productkaarten op basis van inhoud en uren arbeidsinzet beschreven. De
productieafspraak voor preventie, voorlichting en advies is 3.634 uur, de inzet voor
collectieve preventie betreft 327 uur. Deze uren worden besteed aan
lotgenotengroep voor kinderen van ouders met psychische of verslavingsproblemen
(136 uur) en 191 uur voor “Ben jij gek?” gastlessen voor jongeren over
psychische- en verslavingsproblemen. Voor bemoeizorg wordt totaal 3.087 uur
ingezet en advies en inschrijving op basis van een verdeelsleutel.

3.6.

Bevindingen
De bevindingen met betrekking tot de beleidsdoelstellingen zijn, op basis van de
documentenstudie als volgt:

In de twee onderzoeksjaren 2012 en 2013 gold in Bergen op Zoom de
Kadernota lokaal gezondheidsbeleid 2008-2012 met de ondertitel “Bewegen,
verbinden en voorkomen”. In deze nota heeft de gemeente Bergen op Zoom
per speerpunt (beleidsdoelstelling) een omschrijving gegeven van welke
activiteiten er dienden te worden uitgevoerd, wat het gewenste resultaat was
en welke partijen erbij betrokken zouden worden. Deze nota is niet
geëvalueerd.

De gemeente Bergen op Zoom heeft vanaf 2013 veel beleidsaandacht besteed
aan de decentralisaties. In de periode 2013-2016 is de gemeente bijna volledig
gepreoccupeerd met de jeugdwet, de WMO en de participatiewet. Naar
aanleiding van de rijksnota gezondheidszorg uit 2011 is er geen gemeentelijke
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beleidsnota lokale gezondheidszorg verschenen. In plaats daarvan is de
publieke gezondheidszorg volledig geïncorporeerd in de lokale nota Sociaal
Beleid 2013. Deze nota wordt geacht de drie decentralisaties te ‘dekken’,
alsmede de WPG.
Door de incorporatie van het volksgezondheidsbeleid in het bredere beleid voor
het sociale domein als geheel wordt in de beleidsnota´s niet meer specifiek
ingegaan op de reguliere taken van de gemeente op het gebied van de
publieke gezondheidszorg. Deze verantwoordelijkheid wordt impliciet bij de
GGD West-Brabant en andere organisaties neergelegd.
Gemeenten dragen zorg voor de uitvoering van JGZ, ouderengezondheidszorg
en infectieziektebestrijding. De gemeente Bergen op Zoom heeft ten aanzien
hiervan geen beleidsdoelstellingen geformuleerd. Dit geldt ook ten aanzien
van:
1. Verwerven van inzicht in de gezondheidssituatie van de bevolking;
2. Verzamelen en analyseren van gegevens over deze gezondheidssituatie;
3. Bewaken van gezondheidsaspecten in bestuurlijke beslissingen;
4. Bijdragen aan preventieprogramma’s;
5. Bevorderen van medische milieukundige zorg, technische hygiënezorg en
psychosociale hulp bij rampen;
6. Geven van prenatale voorlichting aan aanstaande ouders.
Met bovenstaande bevinding wordt niet gezegd dat er in Bergen op Zoom geen
aandacht is voor bovenstaande functies en taken. We stellen wel vast dat de
gemeente geen doelstellingen heeft vastgesteld ten aanzien van de taken en
functies.
In het preventie en handhavingsplan wordt beschreven dat het
alcoholmatigingsbeleid is opgenomen in de nota volksgezondheid 2013-2016.
Het is echter niet opgenomen in de nota ‘Samen Leven Samen Doen” waarin
het lokaal gezondheidsbeleid geïntegreerd is.
De gemeente heeft in 2014 een beleidsnota Wonen geschreven. Het is
opvallend dat de gemeente daarin, mede als gevolg van de economische crisis
geen beleidsdoelstellingen noemt ten aanzien van woningen voor mensen met
een beperking of ouderen. Woningcorporaties en projectontwikkelaars worden
uitgenodigd om voor deze categorie te bouwen zonder dat daaraan concrete
kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen worden verbonden.
Vanaf 2014 is de gemeente Bergen op Zoom bovendien gestart met deelname
aan de regeling Brede impuls combinatiefuncties. Circa 6-7 fte aan
combinatiefunctionarissen zijn vanaf deze periode actief om de actieve en
gezonde leefstijl van kinderen/jongeren positief te beïnvloeden. Vanaf de
zomer 2015 is de gemeente tevens gestart met deelname aan de JOGGaanpak. In de uitvoering is de samenwerking met de combinatiefunctionarissen
aangegaan.
Dit
heeft
een
extra
impuls
opgeleverd
qua
beïnvloedingsmogelijkheden van kinderen/jongeren.
Vanaf 2016 richt de gemeente zich op de gezondheid van jongeren met een
aantal duidelijke beleidsdoelstellingen. Deze doelstellingen richten zich volledig
op de wijk Fort-Zeekant. De gemeente besteedt ook aandacht aan sportbeleid
en heeft daarin een aantal concrete beleidsdoelstellingen/outcomes benoemd.
In de beleidsdoelstellingen van de GGD West-Brabant missen we de wettelijke
verantwoordelijkheden die via de gemeenten aan de GGD zijn gedelegeerd.
Echter in de begroting vinden we veel van de verschillende wettelijke
verantwoordelijkheden terug. Ook zijn er met de gemeente afspraken gemaakt
over de invulling van het maatwerkdeel preventieprogramma’s. Vanuit de
verantwoordelijkheden op het terrein van preventie heeft de GGD West-

Lokaal gezondheidsbeleid







26

Brabant het voortouw genomen in onderzoek naar de situatie van-, en hulp aan
‘verwarde personen’.
WijZijn Traverse Groep heeft de uitgangspunten van decentralisaties, zoals
verwoord in “Samen leven, samen doen’’ uit 2013 één op één overgenomen.
WijZijn Traverse Groep richt zich met name op de positionering van het sociaal
werk binnen de transformatie in het sociaal domein. Ook wil WijZijn Traverse
Groep de wijkcentra omvormen tot integrale gebiedsnetwerken waar vanuit
informatie aan bewoners wordt vertrekt en professionals, ook op het terrein
van volksgezondheid elkaar kunnen vinden.
TWB en de GGD West-Brabant geven gezamenlijk uitvoering aan de JGZ. Na
inhoudelijke vaststelling van het basispakket JGZ in 2016 is het onderwerp
lokaal verbinden nader uitgewerkt door een ambtelijk-bestuurlijke werkgroep.
In juli 2017 is het advies van deze werkgroep ter besluitvorming voorgelegd
aan het Algemeen Bestuur (hierna AB). Dit advies bestaat uit voorstellen wat
onder lokaal verbinden wordt verstaan, budget, randvoorwaarden en
monitoring. Daarnaast vinden we de gemeentelijke verantwoordelijkheden,
zoals voorlichting aan aanstaande ouders, flexibele contactmomenten en zorg
voor
kwetsbare
kinderen
en
ouders
terug
in
de
verschillende
beleidsdocumenten.
Novadic-Kentron geeft aan haar offertes onder meer te baseren op de
gemeentelijke
nota
“Samen
Leven
Samen
Doen”.
Voor
haar
beleidsuitgangspunten baseert Novadic-Kentron haar beleid hoofdzakelijk op
het Regionaal Kompas en de landelijke beleidsuitgangspunten.
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4.

Strategie

4.1. Inleiding
In dit hoofdstuk staat de strategie centraal. De strategie betreft de voorgenomen
wijze van beleidsuitvoering; de veronderstelling is dat met behulp van de strategie
de beleidsdoelen gerealiseerd zullen worden. De strategie omvat het
instrumentarium en de wijze waarop de uitvoering van het beleid is georganiseerd.
Dit laatste omvat vooral de concretisering van de gemeentelijke rollen in regie en
uitvoering en de aanduiding van de rollen van externe uitvoerders van beleid zoals
bijvoorbeeld instellingen en organisaties voor ouderenwelzijn, jeugdwelzijn, zorg,
onderwijs, sport, huisartsen, verslavingszorg en de GGD West-Brabant. Hierin dient
ook de rol van de gemeenteraad te worden omschreven.
De vraag die in dit hoofdstuk wordt beantwoord is:
Heeft de gemeente Bergen op Zoom een duidelijk instrumentarium gekozen om het
beleid en de wettelijke taken te organiseren en uit te voeren? Te denken valt aan:

Een regulier overleg met uitvoerende partijen.

Afspraken / contracten / subsidies uitvoerende partijen.

Overwegingen op basis waarvan de afspraken / contracten / subsidies zijn
gekozen.
We kijken in dit hoofdstuk eerst naar de gemeentelijke strategie ten aanzien van
gezondheidsbeleid en daarna naar die in aanpalende sectoren.

4.2. Gemeentelijke strategie
In de WPG wordt beperkt ingegaan op de wijze waarop gemeenten hun
verantwoordelijkheid dienen in te vullen. Wel wordt voorgeschreven dat gemeenten
samenwerken in een gemeenschappelijke regeling.

Colleges van B&W die behoren tot een veiligheidsregio dragen, via het treffen
van een gemeenschappelijke regeling, zorg voor de instelling en
instandhouding van een regionale gezondheidsdienst in de regio om deze taken
uit te voeren.
De twee beleidsnota’s waarin wordt verwacht dat de gemeentelijke strategie
aangaande de publieke gezondheid zou zijn opgetekend zijn de nota Sociaal
Domein “Samen leven, samen doen” en het regiedocument Sociaal Domein. In
beide stukken wordt echter niet of nauwelijks op de strategie ingegaan.
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In het hoofdstuk Uitvoering van de nota Sociaal Domein staat:

Naar aanleiding van de bovenstaande nota is een regiedocument opgesteld.
Bijzonder aan het regiedocument is de samenwerking tussen de gemeenten Bergen
op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht. In het document wordt veel aandacht
besteed in het afstemmen van de visies van de drie gemeenten op elkaar. De
afstemming leidt tot de volgende speerpunten:
1. Eigen kracht.
2. Op tijd.
3. Vangnet als uiterste oplossing.
4. Ontschotting en winst door samenwerken.
5. Uit gaan van het te bereiken resultaat.
6. Kiezen voor innovatie.
7. Maatwerk.
8. Dichtbij.
9. Een gezin, een plan, regisseur.
10. Inclusief.
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In het regiedocument staat over de strategie en de organisatie het volgende:
Regiegroep 3 gemeenten
(2 à 3 programmaregisseurs, dossierhouders
regiedocument)
(frequentie: afhankelijk behoefte)

?

Werkgroep
Bedrijfsvoering

?

Tabel 1. Overzicht gezamenlijke inzet 3 gemeenten
Project

Going
concern

Gereed

Beoogd resultaat

Integrale aanpak sociaal domein
waaronder het opstellen en
uitvoeren van een gezamenlijk
communicatieplan. Er is een
gezamenlijke werkgroep
bedrijfsvoering actief.
Toegang verkennen, analyseren,
signaleren en advies. (1ste en 2de
kwartaal 2014).
Intergemeentelijke
samenwerking (3de en 4de
kwartaal 2014). Implementatie
2015.
Onder andere communicatieplan
voor het realiseren van de visie
Sociaal Domein.
Het uitvoeren van het projectplan
invoering WMO. Projecten
daaronder in samenhang.

Gezamenlijk
oppakken 3
gemeenten
Samenhang transities;
realiseren door
communicatietraject en
bedrijfsvoering

X

Doorlopend

Eén integrale toegang

X

Gefaseerd

Cultuur &
mentaliteitsverandering
Invoering nieuwe WMO
2015 (alle taken onder
het kopje van invoering
WMO)
Passend Onderwijs
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x

Doorlopend

X

01-012015

X

01-082014
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Aansluiting van
verantwoordelijkheden gemeente
bij Passend Onderwijs door
samenwerkingsverbanden.

Project

Going
concern

Gereed

Beoogd resultaat
Op correcte wijze uitvoering
geven aan de nieuwe of
gewijzigde
verantwoordelijkheden in de
uitvoering van de Participatiewet.
Op basis van visie uitkomsten
businesscase een keuze maken
voor inrichting en uitvoering
Participatiewet.
Uitwerking scenario’s
toekomstige invulling WVSGroep.
Doelstelling moet nog bepaald
worden.

Invoering Participatiewet
en WWB maatregelen

X

01-012015

Participatie in bedrijf

X

01-012015

Bestuursopdracht WVSGroep

X

01-032014

Wonen en zorg

01-032014

Het regiedocument gaat meer over de veranderingen die naar aanleiding van de
drie decentralisaties worden ingevoerd dan over de regie in de stabiele fase na de
invoering. Ook in 2017 wordt nog aan de transformatie gewerkt. De drie
gemeenten werken aan een centrale toegang voor het sociaal domein (zie volgende
paragraaf).

4.3. Andere beleidsnota’s- en documenten
Hoewel er in de beide beleidsnota’s Sociaal Beleid en het regiedocument niet veel
informatie wordt gegeven over de strategie vinden we die wel voor een deel terug
in een aantal andere beleidsnota’s en -documenten. Nieuw in de lijst
geraadpleegde documenten is het “Inrichtingsplan Toegang Sociaal Domein:
verdieping en implementatie BW17-00108” dat in het voorjaar van 2017 is
verschenen en waarmee de toegang tot het Sociaal Domein moet worden geregeld,
één van de beleidsdoelstellingen van de Nota Sociaal Domein uit 2013.
We
1.
2.
3.
4.
5.

behandelen in deze paragaaf achtereenvolgens:
Gemeentelijke begroting 2017.
Beleidsplan Wonen 2014-2018.
Kadernota Sport en Bewegen 2011-2016 en uitvoeringsnota.
Monitoring Lokaal verbinden in het basispakket JGZ 2017.
Plan van Aanpak: Jongeren op Gezond Gewicht Bergen op Zoom (JOGG),
januari 2016.
6. Onderzoeksrapport: groeiende bezorgdheid verwarde personen West Brabant
2016.
7. Inrichtingsplan Toegang Sociaal Domein: verdieping en implementatie (BW1700108).
Let wel: bovenstaande documenten zijn ook in het vorige hoofdstuk behandeld. In
dat hoofdstuk lag de nadruk op doelen, in dit hoofdstuk staat de strategie centraal.
4.3.1. Gemeentelijke begroting 2017
Een belangrijk onderdeel van de strategie is de bekostiging en financiering van het
beleid. Deze vinden we terug in de gemeentelijke begroting 2017. Daar staat het
volgende:

30

Lokaal gezondheidsbeleid

Gemeente geeft aan productgroep Volksgezondheid (PR0203) uit:
–
€ 2.249.000,- (realisatie 2015)
–
€ 2.285.000,- (begroting 2016)
–
€ 2.212.000,- (begroting 2017)
Volksgezondheid is echter niet het hele verhaal. We hebben in het vorige hoofdstuk
gezien dat het publieke gezondheidsbeleid de laatste jaren steeds meer is
geïntegreerd met het sociaal domein. In de toelichting op de paragraaf Sociaal
Domein lezen we het volgende:


Reguliere taken

Verstrekken van uitkeringen en voorzieningen (o.a. bijstand, minimabeleid,
WMO, Jeugdwet, peuterspeelzaalwerk en kinderopvang)

Werk en re-integratie (o.a. reguliere banen, werken met loonkostensubsidie en
beschut werken nieuwe stijl)

Zorgen voor onderwijsvoorzieningen, leerlingenvervoer en handhaving leerplicht

Integratie en inburgering

Ondersteuning op gebied van o.a. gezondheidszorg en welzijn, verslavingszorg,
gehandicaptenbeleid en psycho sociale hulp.
Volksgezondheid (ondersteuning op het gebied van…) wordt genoemd in het rijtje
reguliere taken. In de speerpunten van de paragraaf Sociaal Domein wordt
volksgezondheid niet genoemd. Wel wordt de GGD West-Brabant behandeld onder
het kopje ‘Verbonden Partijen’.
De Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg (hierna GROGZ)
betreft de uitvoering van de wettelijke aan de gemeente opgedragen taak van
collectieve preventie en geeft inhoud aan de voor de deelnemende gemeenten
noodzakelijke en de door de deelnemende gemeenten gewenste samenwerking op
het terrein van de openbare en preventieve gezondheidszorg.
In de doelstellingen voor 2017 worden de doelstellingen uit de nota Sociaal Beleid
en het regiedocument merendeels herhaald. Een nieuw element is ‘het samen met
de partners organiseren van één toegangsportaal voor het Sociaal Domein … in
2017 wordt dit verder uitgewerkt en geïmplementeerd’.
4.3.2. Beleidsplan Wonen 2014-2018
In




het Beleidsplan Wonen noemt de gemeente de volgende strategieën:
Onderzoek & beleid, waaronder woningbehoefteonderzoeken.
Convenanten met woningcorporaties.
Convenant Realisatie Woonservicegebieden (2010).

De Rekenkamer heeft begin 2017 in het kader van het onderzoek “Langer
zelfstandig wonen voor ouderen” het Beleidsplan Wonen 2014-2018 geëvalueerd
en kwam tot de volgende conclusies:

Specifieke woonbehoefte ouderen wordt niet apart onderscheiden.

Prestatieafspraken met woningcorporatie Woonkeur en Nultreden. Meer nadruk
op verhuizen dan woningaanpassingen. Er zijn geen kwantitatieve afspraken.

Geen concrete consequenties langer zelfstandig wonen op het gebeid van
fysieke infrastructuur.
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“Mantelzorgwoning” wordt niet concreet gemaakt.
Geen uitwerking aan Domotica en internetwinkelen.
Geen evaluatie Convenant Woonservicegebieden, geen informatie over fysieke
realisatie of concrete maatregelen.
Afstemming en samenwerking tussen beleidsterreinen wonen en WMO laat te
wensen over.






4.3.3. Kadernota Sport en Bewegen 2011-2016 en Uitvoeringsnota Sport is in
Beweging (2013)
Op pagina 4 en 5 van de Kadernota is een korte strategie met concrete plannen
toegelicht.

Gemeente initieert en regisseert
De gemeente kiest op het gebied van sport en bewegen dan ook voor een
initiërende en regisserende rol.
Dus niet direct zelf actief zijn in de uitvoering, maar organisaties,
sportverenigingen en mensen bij elkaar brengen en zorgen voor draagvlak.
Het gaat bijvoorbeeld meer om het tot stand brengen van netwerken in plaats
van het bieden van financiële ondersteuning. Dit geldt ook voor het onderdeel
topsport in deze.
Nota. Topsport en breedtesport kunnen niet zonder elkaar, maar dit betekent
niet direct dat topsport ook financieel wordt ondersteund.
Naar aanleiding van de Kadernota is eind 2013 de Uitvoeringsnota “Sport in
Beweging” opgesteld. Deze nota kent de volgende speerpunten:

Een samenhangend en divers sport en bewegingsaanbod.

Komen tot sterke sportverenigingen.

Kwalitatieve en betaalbare sport- en bewegingsaccommodaties.

Verbinding tussen breedtesport en topsport.
De nota kent een opbouw waarin per speerpunt de volgende opbouw wordt
gebruikt:

Wat gaan we doen?

Hoe gaan we dat doen?

Wat is daarvoor nodig?
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Tabel 2. Overzicht bestaande budget sport en beweegbeleid

De gemeente Bergen op Zoom investeert in 2017, naast de accommodaties, circa
een half miljoen per jaar in sport en bewegen. In 2014, 2015 en 2016 kende de
gemeente
Bergen
op
Zoom,
na
een
aanbesteding
in
2013
twee
uitvoeringspartners.

Stichting Sportservice Noord-Brabant.

De Stichting TOS, Thuis op straat.
Mede door deelname aan twee nationale regelingen/methoden stimuleert de
gemeente een actieve en gezonde leefstijl bij haar inwoners. De twee regelingen
zijn de Brede impuls combinatiefuncties (hierna CF) en JOGG. De gemeente is in
2014 gestart met CF en in 2015 met JOGG. De doelgroep-segmentatie loopt uiteen
van massabereik (alle leeftijden en type inwoners) tot nicheselectie (bijvoorbeeld:
lage SES-wijken, mensen met overgewicht, 2-4 jarigen, mensen met een
beperking, et cetera).
Vanaf 2017 is de uitvoering van de CF-regeling en de JOGG-aanpak gegund aan de
gemeentelijke zwembadorganisatie (een BV waarvan de gemeente 100%
aandeelhouder is). Hiermee is in zekere mate een sportbedrijf ontstaan dat is
belast met beheer en exploitatie van twee zwembaden en een afdeling
sportstimulering. Dit levert kansen voor interne kruisbestuiving. De afdeling
sportstimulering heeft de naam F!Tfabriek. De F!Tfabriek richt zich op zes pijlers, te
weten
onderwijs,
wijken,
gezonde
leefstijl,
aangepast
sporten,
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verenigingsondersteuning en gemeente-brede initiatieven. De inzet van de
F!Tfabriek is gericht op het positief beïnvloeden van het sportgedrag,
beweeggedrag en gezondheid van inwoners en de vitaliteit van sportverenigingen.
De F!Tfabriek wordt tussentijds (in ieder geval jaarlijks) bijgestuurd qua
bijvoorbeeld doelgroep-segmentatie of vindplaats (wijk, basisschool, vereniging et
cetera). De gemeente stuurt op prestaties en effecten middels het verlenen van
subsidies. In de subsidie-uitvraag en –aanvraag zijn de prestatie-indicatoren
geconcretiseerd.
In 2017 heeft de F!Tfabriek een pilotproject uitgevoerd gericht op het signaleren en
vervolgens reduceren van overgewicht bij kinderen in de basisschoolleeftijd, in
samenwerking met een basisschool en een huisartsenpraktijk. Dit is een goed
voorbeeld van de integrale benadering zoals de gemeente die voorstaat van het
beleidsdomein gezondheid, vanuit het beleidsdomein sport en bewegen.
4.3.4. Monitoring Lokaal verbinden in het basispakket JGZ
Bestuursvoorstel van werkgroep 1 aan het AB. Advies, beeld, proces en
randvoorwaarden, juni 2017
In het advies wordt een strategie voorgesteld waarbij in september 2017 iedere
gemeente met de betrokken JGZ-organisaties lokaal op maat de het volgende
vastgelegd:

Hoe zij in 2018 en 2019 met elkaar in dialoog gaat over lokaal verbinden als
integraal onderdeel van het totale basispakket.

Hoe vaak en wanneer dit gebeurt zoals in jaargesprekken JGZ.
Wat betreft de bekostiging is afgesproken dat 10% van het totaalbudget van het
basispakket JGZ 2018 per gemeente mag worden ingezet ten behoeve van lokaal
verbinden.
Wat betreft de aanpak van de monitoring wordt het volgende voorgesteld:

De prestatie-indicator is door de ambtelijke werkgroep ‘lokale onderlegger’
gedefinieerd als ‘samenwerking met lokale partners’. Deze prestatie-indicator is
onder voorbehoud aangezien de JGZ-indicatoren nog in ontwikkeling zijn.

Rapportage van de indicator lokaal verbinden in burap, lokale onderlegger (in
ontwikkeling) en jaarverslag, als integraal onderdeel van de verantwoording
over het totale basispakket JGZ.

In de zomer van 2018 evalueert werkgroep 1 de stand van zaken in en met de
18 gemeenten en rapporteert hierover in het AB.

In de zomer van 2019 volgt een eindevaluatie en een finaal advies aan het AB
door werkgroep 1.

Dit advies wordt in september 2019 bestuurlijk besproken en van concrete
besluitvorming voorzien.
Om tot succesvolle implementatie van ‘lokaal verbinden’ in het basispakket JGZ te
komen zijn de volgende randvoorwaarden geformuleerd:
Het totaalbudget voor de uitvoering van de JGZ-taken door de 3 JGZ-organisaties,
conform besluit AB inzake financiën JGZ op 6 juli is leidend:

Gemeente en JGZ-organisatie(s) bepalen samen wat de resultaten worden van
de inzet en budget dat bedoeld is voor lokaal verbinden. De JGZ-organisatie
kan zelf een voorstel doen hoe ze het lokaal verbinden in de gemeente wil
vormgeven (bottom-up). De invulling van de activiteiten onder ‘lokaal
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verbinden’ is steeds onderwerp van gesprek met gemeenten tijdens de
monitorperiode (2018 en 2019). Dit betekent dat inzet vanuit het basispakket
van àlle activiteiten van JGZ-professionals gedurende de monitoringperiode
bespreekbaar is, mits deze bijdragen aan de te behalen resultaten op lokaal
verbinden (indicatoren), uitvoerbaar zijn binnen het budgettaire kader en niet
onder de Jeugdwet vallen.
Tijdens de monitoringperiode is het percentage lokale verbindingsstaken een te
onderzoeken item en dus géén vast gegeven; er gebeurt wat nodig is per
gemeente. Activiteiten om lokaal te verbinden kunnen immers ook (reeds)
plaats vinden binnen ‘basiszorg’ en/of ‘aanvullende zorg’.
Aard en omvang van de lokale verbindingstaken kunnen dus zowel variëren per
gemeente als voor de drie JGZ-organisaties.
Tijdens de monitoringperiode zijn er, bij ongelijke uitkomsten in de verdeling
van het percentage lokaal verbinden, geen consequenties in de zin van vooren nadeelgemeenten.
Tijdens de monitoringperiode wordt steeds afstemming gezocht met het traject
van de implementatie van het nieuwe basispakket door de JGZ-organisaties
zelf.

4.3.5. Plan van Aanpak: Jongeren op Gezond Gewicht Bergen op Zoom (JOGG),
januari 2016
In het plan van aanpak wordt een strategie aangekondigd met vier onderscheiden
programmalijnen:
a. Programmalijn 1: DrinkWater
Stichting Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) stimuleert met DrinkWater het
drinken van kraanwater door dit in het beleid van organisaties te laten opnemen en
het thema zichtbaar te maken in de omgeving van jongeren. In Fort-Zeekant vallen
De F!TFabriek, scholen en sportverenigingen onder organisaties, die de DrinkWater
boodschap kunnen uitdragen. De F!TFabriek organiseert wijkactiviteiten en
gemeentebrede activiteiten voor de jeugd waar DrinkWater aan gekoppeld kan
worden. Op scholen verblijven jongeren een groot gedeelte van de doordeweekse
dagen. Door hier de DrinkWater boodschap uit te dragen is het effect op
’kraanwater als norm’ groot. Dit principe geldt ook bij sportverenigingen waar de
jeugd veelal in de middagen, avonden en weekenden aanwezig is.
b. Programmalijn 2: De Gezonde Sportkantine
Jongeren en volwassenen zijn in hun vrije tijd vaak bij een sportvereniging te
vinden, waardoor deze onderdeel uitmaakt van hun directe omgeving. De Gezonde
Sportkantine heeft als doel het aanbod in de kantines van sportverenigingen
gezonder te maken, zodat de leden en bezoekers een gezonde keuze kunnen
maken. De verenigingsondersteuners van De F!TFabriek ondersteunen
verenigingen bij allerlei zaken en helpen hen een sterke vereniging te worden.
Hierdoor hebben zij een groot netwerk onder bestuurders en commissieleden. In
samenwerking met de JOGG-regisseur en de Gezonde Kantine- adviseur brengen
zij de interventie onder de aandacht binnen hun netwerk. Aangezien een positieve
benadering wenselijk is, is het uiteindelijk afhankelijk van de bestuurders,
commissieleden en vrijwilligers zelf welke vereniging de ambassadeursrol in de
gemeente voor haar rekening zal nemen.
c. Programmalijn 3: De Gezonde School & de Gezonde Schoolkantine
Jongeren brengen een groot gedeelte van hun tijd door op school. Ouders en
leerkrachten voeden de jeugd gezamenlijk op en hebben vaak nauw contact met
elkaar over de ontwikkeling van een kind. Scholen zijn hierdoor geschikte
organisaties om naast onderwijs maatschappelijke en gezondheidsthema’s te delen
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met jongeren en hun ouders. De Gezonde School laat onderwijsinstellingen
selecteren op welk onderwerp van gezondheidspreventie zij zich willen richten.
Naast de Gezonde School bestaat er de Gezonde Schoolkantine. Bij dit programma
gaat het er om dat in de kantine van scholen in het VO gezonde keuzes gemaakt
kunnen worden. Wanneer het om gezondheidsboodschappen gaat is de
gezondheidsbevorderaar van de GGD een bekend gezicht op basisscholen en
middelbare scholen in Bergen op Zoom. Zij promoot en ondersteunt scholen bij de
invoering, uitvoering en borging van de interventies. De gezondheidsbevorderaar
doet dit gezamenlijk met de Gezonde Schoolkantine brigade, de Gezonde School
adviseur en de JOGG-regisseur. Door de wijkgerichte aanpak wordt vooral
aandacht besteed aan scholen in de wijk, maar succes is afhankelijk van de
motivatie van scholen zelf. Hierdoor kan het voorkomen dat scholen buiten de wijk
actiever zijn met een van de interventies.
d. Programmalijn 4: Gratis Bewegen
Voor sommige jongeren is het om financiële redenen niet mogelijk zich aan te
sluiten bij een sportvereniging. Ze bewegen en sporten vaak minder buiten
schooltijd dan jongeren, die wel lid zijn van een vereniging. Om de jeugd duidelijk
te maken dat je altijd en overal gratis kunt bewegen is er de campagne “Gratis
Bewegen”. Dit kan het tweede JOGG-thema worden binnen de lokale aanpak.
4.3.6. Onderzoeksrapport: groeiende bezorgdheid verwarde personen West-Brabant
2016
Dit onderzoek eindigt met een aantal doelstellingen en adviezen die reeds in het
vorige hoofdstuk zijn genoemd. Wij herhalen ze hier samengevat opnieuw:

Er is bestuurlijke regie nodig om te werken aan een effectieve en sluitende
aanpak voor personen die verward gedrag vertonen. Het borgen van
bestuurlijke regie moet nu de eerste vervolgstap zijn. Hierin worden door de
twee centrumgemeenten in West-Brabant reeds stappen gezet.

Het opzetten van een regionaal programma met betrokkenheid van gemeenten
en ketenpartners, met daarin deelprojecten die zich richten op de realisatie
van:
1. tijdelijke opvang- en time-out voorziening;
2. een 24-uurs meldpunt voor triage;
3. casusregie vanuit veiligheid en zorg.

De regio is breed en integrale samenwerking tussen partners is nog
onvoldoende tot stand gekomen. Het is aan te bevelen dat hulpverleners,
politie en gemeenten ‘bij elkaar in de keuken kijken’ om zo kennis van -en
begrip voor elkaars werk te krijgen.

Laat een verbeterprogramma zoveel mogelijk aansluiten bij bestaande
zorgstructuren, ontwikkelingen in gemeenten en al lopende initiatieven.

Kijk goed naar de aansluitende aandachtsgebieden van het landelijke
aanjaagteam verwarde personen.

Monitor de resultaten van de interventies die ingezet gaan worden.
4.3.7. Inrichtingsplan Toegang Sociaal Domein: verdieping en implementatie BW17 00108
Met het inrichtingsplan wil de gemeente voldoen aan de beleidsdoelstellingen uit
2013 om te komen tot één toegang, één plan en één regisseur.

Inwoners hebben een eenduidig aanspreekpunt bij hulpvragen.

De vragen van inwoners staan centraal.

Er wordt gezocht naar samenhangende oplossingen.
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De eigen kracht van inwoners en hun sociaal netwerk worden meegenomen in
de oplossing.
Het versterken van de eigen kracht van inwoners en het sociaal netwerk,
waardoor de vraag naar professionele zorg- en dienstverlening afneemt.
Meer samenhang in de zorg- en dienstverlening waardoor interventies
effectiever worden.
Verstrekken en uitvoeren van opdrachten van zorg- en dienstverlening
scheiden.

De strategie bestaat uit samenwerking tussen de gemeenten Bergen op Zoom,
Steenbergen en Woensdrecht. De implementatie wordt in Bergen op Zoom
voorbereid door een projectgroep en vier werkgroepen, te weten 1) proces en
organisatie, 2. Voorliggend veld, 3. huisvesting en 4. communicatie. De
werkgroepen komen wekelijks bij elkaar en dienen in september 2017 een
conceptplan aan de gemeente voor te leggen. Voor de implementatie is in 2017
€ 72.000 beschikbaar. Voor de toegangsorganisatie is een jaarlijks budget van
€ 500.000 beschikbaar (€ 300.000 voor Bergen op Zoom).

4.4. Bekostiging uitvoerende organisaties
De strategie van de gemeente Bergen op Zoom wordt voor een belangrijk deel
ingevuld door de bekostiging van organisaties. In deze paragraaf behandelen we de
bekostigingsgrondslag van de verschillende organisaties die het gemeentelijk beleid
uitvoeren.
We
1.
2.
3.
4.

behandelen de volgende organisaties:
GGD West-Brabant.
Stichting WijZijn Traverse Groep.
Thuiszorg West-Brabant (TWB)
Novadic-Kentron.

Tevens wordt subsidie sociaal innovatie fonds 2015-2018 ingezet. De laatste
subsidie is niet gericht op een specifieke organisatie en is hierdoor niet aan de orde
gekomen.
4.4.1. GGD West-Brabant
In onderstaande tabel staan de kosten per productgroep voor de Gemeente Bergen
op Zoom op basis van het aantal inwoners. In de laatste kolom staan de
automatiseringskosten genoemd voor BOPZ-online. De totale subsidie die in 2017
verstrekt wordt aan de GGD West-Brabant bedraagt € 1.247.937.
Tabel 3. Overzicht subsidie GGD West-Brabant

Infectieziektebestrijding
260.973

Jeugd &
gezin 4-19
jarigen
basistaken

Jeugd &
gezin 419 jarigen
maatwerk

519.731

67.537

Lokaal
gezondheidsbeleid
basis-taken
153.756

Gezonde en
veilige
leefomgeving
basistaken
100.642

Gezonde
en veilige
leefomgeving
maatwerk
56.943

Kwetsbare
groepen
basistaken

BOP
Zonline

80.455

7.900

In het basispakket opgenomen diensten/producten van de GGD West-Brabant zijn
de vertaling van een wettelijke verplichting (WPG), ofwel door een gemeente zelf
gekozen (lokaal accent), ofwel voor alle gemeenten van West-Brabant (b.v. “Think
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before You Drink”). Deze diensten/producten zitten in het basispakket, dat wordt
betaald uit de inwonersbijdragen van de gemeente. Ten slotte kan er gekozen
wordt voor plustaken, waarvoor extra betaald moet worden. In het basispakket
zitten:
Infectieziektebestrijding

Algemene infectieziektebestrijding.

Preventie en bestrijding van seksueel overdraagbare aandoeningen.

Tuberculosebestrijding.
Jeugd en gezin

Vaccinaties van jongeren en jeugdigen.

Preventieve gezondheidsonderzoeken.

Gericht preventief gezondheidsonderzoek.

Monitoring op basis van dossiers.

Gezondheidsinformatie aan jeugdigen en ouders.

Zorgnetwerken en zorgstructuren rondom jeugd en jongeren.
Monitoring publieke gezondheid / Lokaal gezondheidsbeleid

Epidemiologisch onderzoek.

Integrale beleidsadvisering.

Think before you drink.
Publieksinformatie en communicatie

Publieksinformatie en communicatie.
Gezonde en veilige leefomgeving

Preventieprogramma’s.

Medische milieukunde.

Technische hygiënezorg.
Kwetsbare groepen

Psychosociale hulpverlening bij gebeurtenissen met kans op maatschappelijke
onrust.

Meldpunt Zorg en overlast.

Deelname lokale casuïstiek-overleggen OGGz.
Forensische geneeskunde

Lijkschouwen.

24-uurs bereikbaarheid.
In onderstaande tabellen wordt een overzicht gegeven plustaken van de GGD
West-Brabant in 2016 en 2017.
De keuze welke taken worden uitgevoerd kunnen jaarlijks veranderen.
Tabel 4. Maatwerk GGD West-Brabant 2016
Activiteiten
Vraaggericht werken onderwijs
Vraaggericht werken aan collectieve preventie in het sociale
domein

Kosten
€ 34.735,€13.680,-

Fit- en gezondheidstestdag

€ 4.780,-

Lokale invulling van regionaal alcoholproject
Totaal

€ 2.500,-
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€55.695,-

Tabel 5. Maatwerk GGD West-Brabant 2017
Activiteiten
Samen sterk in Maatwerk
Vraaggericht werken onderwijs
Samen sterk in maatwerk vraaggericht werken

Kosten
€ 36.330,€ 13.680,€ 2.500,-

Lokale invulling van regionaal alcoholproject
Gezonde bedrijfskantine

€ 4.433,€56.943,-

Totaal
De JGZ (-9 maanden tot 4 jaar/Consultatiebureau) is belegd bij TWB.
4.4.2. Subsidie aan WijZijn Traverse Groep 2017

Volgens de subsidieverstrekking aan WijZijn Traverse Groep is de belangrijkste
strategie het versterken van eigen kracht van mensen en hun omgeving. Daarbij
gaat het om de samenwerking met verschillende partijen en participatie van
individuele of georganiseerde bewoners. Duurzame activering van inwoners moet
er toe leiden dat activiteiten uiteindelijk op eigen kracht uitgevoerd kunnen
worden.
Daar waar het schort aan eigen kracht dient te worden gewerkt aan het
organiseren van ondersteuning met algemene voorzieningen van inwoners. Inzet is
gericht op:

Een rol in de transformatie van het Sociaal Domein.

Realisatie van een verandering in denken en gedrag van de gemeente,
inwoners en (maatschappelijke) partners.

Opnieuw inrichten van het ondersteuningsaanbod in het sociaal domein.

Inrichting van één toegang voor het sociaal domein.

Specifiek aanbod voor Gageldonk-West.

Specifiek volksgezondheid: Mantelzorgondersteuning.
Hiervoor ontvangt de stichting € 3.301.576 in 2017.
Tabel 6. Overzicht subsidie WijZijn Traverse Groep
Activiteit
1. Amw/sr
2. Welzijn
3. Jeugd
4. Ouderen
5. Mantelzorgondersteuning
6. Vraagwijzer Boz
7. VIP(vrijwilligers)
8. RPD (dementie)
9. Cliëntenondersteuning
Totaal

Kosten
€ 801.375,€ 427.500,€ 211.246,€ 778.374,€ 300.414,€ 196.483,€
64.980,€
22.148,€ 499.056,€ 3.301.576,-

4.4.3. Bekostiging Thuiszorg West-Brabant (TWB)
Per 1 januari 2015 is het nieuwe basispakket JGZ van kracht via een aanpassing
van het BPG. Doel is modernisering en de aansluiting op de Stelselwijziging Jeugd.
Een aantal taken zijn overgeheveld van de WPG naar de Jeugdwet. Gemeenten zijn
er voor verantwoordelijk dat het nieuwe pakket beschikbaar is en actief wordt
aangeboden aan alle jeugdigen van 0-18 jaar. Het basispakket JGZ wordt in
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Bergen op Zoom verzorgd door Thuiszorgorganisatie TWB voor -9 maanden tot 4
jaar en door de GGD voor de 5 tot 18 jarigen.
In het volgende schema wordt het basispakket beschreven.
Figuur 3. Overzicht basispakket 0-18 jarigen West Brabant

De subsidie voor TWB ten behoeve van het Basispakket JGZ bedroeg in 2016
€ 791.888.
4.4.4. Bekostiging verslavingszorg Novadic-Kentron 2017
Novadic-Kentron voert het verslavingsbeleid voor de regio Bergen op Zoom uit. In
totaal geeft de gemeente hiervoor € 574.050 subsidie. De subsidie is bestemd voor
de volgende activiteiten:
Tabel 7. Overzicht subsidie Novadic-Kentron
Activiteit
Preventie, outreachend veldwerk,
voorlichting en advies
Bemoeizorg
Advies en inschrijving
Totaal

Kosten
€ 290.318,€ 248.220,€ 35.512,€ 574.050,-

4.4.5. Subsidie sociaal innovatie fonds 2015-2018
Inwoners en maatschappelijke organisaties kunnen een beroep doen op een
subsidie sociaal innovatiefonds. Doel is het stimuleren van activiteiten die bijdragen
aan welzijn, gezondheid, maatschappelijke ondersteuning, sociaal cultureel werk,
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sociale veiligheid en/of maatschappelijke zorg in de gemeente of ten behoeve van
inwoners van de gemeente. Het fonds heeft een subsidieplafond van € 400.000,-.

4.5. Bevindingen
De strategie van de gemeente Bergen op Zoom ten aanzien van de publieke
gezondheidszorg bestaat uit het subsidiëren/bekostigen van de vier belangrijkste
partners: GGD West-Brabant, WijZijn Traverse Groep, TWB en Novadic-Kentron.
De opdracht aan de partners is niet SMART geformuleerd en bestaat grotendeels
uit het herhalen van de beleidsdoelstellingen zonder concrete criteria voor output
en outcome. Een positieve uitzondering hierop vormt de inzet van de regeling CF
en JOGG die vanuit het beleidsdomein sport en bewegen intensief inzet op het
bevorderen van een gezonde leefstijl met bijbehorend gewicht. Binnen dit
beleidsdomein zijn ook binnen de subsidie-uitvraag –en aanvraag voor de
F!Tfabriek prestatie-indicatoren geconcretiseerd. De regeling CF, JOGG en de
F!Tfabriek zijn goede voorbeelden van de bewuste keuze die de gemeente Bergen
op Zoom heeft gemaakt voor een integrale benadering van het beleidsdomein
gezondheid.
Voor de JGZ heeft een ambtelijk-bestuurlijke werkgroep een advies geformuleerd
om in twee jaar toe te groeien naar een definitieve invulling van ‘lokaal verbinden’
per gemeente in het basispakket JGZ. In 2018 en 2019 wordt praktijkervaring
opgedaan, waarna lokaal verbinden opnieuw geagendeerd wordt in het AB van de
GGD West-Brabant.
Op
andere
terreinen
noemt
de
gemeente
de
aspecten
onderzoek,
beleidsdoelstellingen, het tot stand brengen van netwerken en convenanten als
belangrijke strategieën.
Er wordt een beroep gedaan op ‘partners’ om mee te doen en de gemeente laat de
organisaties vrij om zelf te bepalen op welke wijze dat dient te gebeuren. Enkele
citaten kunnen bovenstaande illustreren:

De gemeente is niet zelf actief in de uitvoering, maar brengt organisaties,
sportverenigingen en mensen bij elkaar en zorgt voor draagvlak.

Aangezien een positieve benadering wenselijk is, is het uiteindelijk afhankelijk
van de bestuurders, commissieleden en vrijwilligers zelf welke vereniging de
ambassadeursrol in de gemeente voor haar rekening zal nemen.

Door de wijkgerichte aanpak wordt vooral aandacht besteed aan scholen in de
wijk, maar succes is afhankelijk van de motivatie van scholen zelf.

Er is bestuurlijke regie nodig om te werken aan een effectieve en sluitende
aanpak voor personen die verward gedrag vertonen. Het borgen van de
bestuurlijke regie moet nu de eerste vervolgstap zijn.
Daar staat tegenover dat in de verdeling van de bekostiging van de GGD WestBrabant de wettelijke verantwoordelijkheden van de gemeente en de GGD voor een
groot deel terug komen. Blijkbaar gaat het om ‘business as usual’. Het gaat om
wettelijke verantwoordelijkheden en taken die al sinds jaar en dag bij de GGD
horen.
In de strategie van WijZijn Traverse Groep zien we naast de uitgangspunten van
het sociaal domein en de WMO aandacht voor specifieke wijken (Gageldonk-West
en Fort-Zeekant) en specifieke doelgroepen (mantelzorgers). Daarnaast wordt de
inrichting van één toegang voor het sociaal domein aangekondigd.
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Positief is ook dat de gemeente een aantal concrete acties in gang heeft gezet die
mogelijk dit jaar tot resultaat zullen leiden. We noemen:

Het inrichtingsplan Toegang Sociaal Domein, waarmee de centrale toegang tot
het sociaal domein (inclusief gezondheidszorg) voor inwoners van Bergen op
Zoom wordt geregeld.

Subsidie sociale innovatie (vanaf 2015), waarmee inwonersinitiatieven, buiten
de ‘gevestigde organisaties’ financieel door de gemeente worden ondersteund.
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5.

Uitvoering

5.1. Inleiding
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de uitvoering. De uitvoering betreft de
daadwerkelijke uitvoering van het gezondheidsbeleid door de gemeente en de
partners van de gemeente. Het gaat om inzicht in alle uitgevoerde activiteiten.
Daarnaast dient inzicht te worden gegeven in de uitvoeringskosten.
De vraag die in dit hoofdstuk wordt beantwoord is:
Heeft de uitvoering van het beleid daadwerkelijk plaatsgevonden zoals vooraf
overeengekomen?
Wij richten daarbij onze aandacht op:

Uitvoering afspraken door gemeente en partners.

Kosten van de uitvoering.

Wijzigingen in de uitvoering.

Uitvoering bij rampen / incidenten.
We kijken achtereenvolgens naar de gemeentelijke beleidsuitvoering, de uitvoering
in specifieke projecten en de uitvoering door de partners GGD West-Brabant, TWB,
WijZijn Traverse Groep en Novadic-Kentron. In dit hoofdstuk baseren we ons meer
op de gesprekken met functionarissen in de uitvoering dan op de
beleidsdocumenten zoals in de voorgaande hoofdstukken.

5.2. Gemeentelijke beleidsuitvoering
Het gemeentelijk beleid ten aanzien van gezondheidszorg wordt gepland en
uitgevoerd door het Team Maatschappij. Het team is onderdeel van de afdeling
Maatschappelijke Ontwikkeling. Dit team valt onder de directeur en de algemeen
directeur/gemeentesecretaris.
Directeur /algemeen directeur/gemeentesecretaris
Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling
Team Publieksdiensten
Team WMO
Team Veiligheid,
Team Maatschappij
Handhaving &
Toezicht
Er wordt samengewerkt met de teams Vrijetijdseconomie (sport) en Ruimtelijke
Ordening, die vallen onder de afdeling Stedelijke Ontwikkeling.
Het gemeentelijk beleid ten aanzien van volksgezondheid wordt uitgevoerd door de
partners van de gemeente. Hieronder geven we een opsomming van de uitvoering,
gebaseerd op de indeling van de WPG:

Inzicht in de gezondheidssituatie/analyseren van gegevens: deze taak wordt
uitgevoerd door de GGD West-Brabant. In ieder geval in de vierjaarlijkse
bevolkingsonderzoeken en in specifieke onderzoeken.

Bewaken van gezondheidsaspecten in bestuurlijke beslissingen: de GGD WestBrabant geeft gevraagd en ongevraagd adviezen evenals de andere partners
van de gemeente, te noemen zijn:
- Voorlichting rond kerncentrale Doel;
- Onderzoek naar veiligheid kunstgrasvelden;
- Onderzoek naar toename verwarde personen.
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De onderzoeken worden beschouwd als degelijk, maar uitkomsten laten soms
lang op zich wachten.
Bijdragen aan preventieprogramma’s: er worden, op instigatie van de
gemeente verschillende preventieprogramma’s uitgevoerd. Een belangrijke is
JOGG.
Medische milieukundige zorg, technische hygiënezorg en psychosociale hulp bij
rampen: hiervoor is geen actueel voorbeeld aan te dragen. Wel kunnen we
verwijzen naar een oefening die begin 2016 is gehouden (zie volgend
hoofdstuk).
OGGz): Op het terrein van OGGz kan worden gewezen naar het onderzoek
‘Verwarde personen’ dat in 2016 is uitgevoerd en heeft geleid tot nieuw
aanbod.
Prenatale voorlichting: prenatale voorlichting is belegd bij TWB.
Forensische geneeskunde: wordt verzorgd door de GGD West-Brabant,
forensische geneeskundige wordt ingezet bij niet-natuurlijk overlijden, een
euthanasieprocedure of het overlijden van een minderjarige. Forensische
artsen verlenen ook medische zorg aan arrestanten.
Infectieziektebestrijding:
GGD
West-Brabant
heeft
een
team
Infectieziektebestrijding, waarin artsen, verpleegkundigen en een deskundige
infectiepreventie die gespecialiseerd zijn in infectieziektebestrijding. Er wordt
samengewerkt met zorgorganisaties (zieken- en verzorgingshuizen) om
antibioticaresistentie te beperken.
Jeugdgezondheidszorg: de JGZ voor de leeftijd -9 maanden tot 4 jaar is belegd
bij TWB en de JGZ van 5-18 jaar is belegd bij de GGD West-Brabant.
Ouderengezondheidszorg: dit loopt o.a. via stichting Welzijn Ouderen. Stichting
Welzijn Ouderen is inmiddels gefuseerd met WijZijn Traverse Groep. Zij plegen
veel inzet in het welzijnswerk voor ouderen. Een initiatief is bijvoorbeeld de
‘dementie-vriendelijke gemeente’.

5.3. Uitvoering door partners
We
1.
2.
3.
4.

behandelen de volgende organisaties:
GGD West-Brabant.
Stichting WijZijn Traverse Groep.
Thuiszorg West-Brabant.
Novadic-Kentron.

5.3.1. GGD West-Brabant
Werkgebied GGD West-Brabant bestaat uit 18 gemeenten. Deze 18 gemeenten
nemen deel aan de gemeenschappelijk regeling en bepalen de strategische agenda.
De gemeente Bergen op Zoom neemt, evenals andere gemeenten in de regio geen
expliciete regierol wat betreft het lokale gezondheidsbeleid. De GGD West-Brabant
constateert dat de gemeente geen prioriteit legt bij volksgezondheid: er zijn steeds
wisselende ambtenaren op dit onderwerp. Ook wordt de taak veelal belegd bij een
junior ambtenaar, die zich vaak eerst moet inwerken. Het is moeilijk om contact te
leggen met de gemeente omdat het niet altijd helder is waar wat belegd is.
Voorbeeld is de JOGG-aanpak waarvoor twee verschillende wethouders
verantwoordelijk zijn.
De GGD West-Brabant volgt de beleidsontwikkelingen om de gemeente pro-actief
te kunnen adviseren bij bestuurlijke beslissingen. De gemeente staat open voor
suggesties en initiatieven van de GGD en betrekt hen vervolgens bij de
ontwikkeling van de besluitvorming.
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Aansturing vindt plaats vanuit afspraken die gemaakt zijn met verschillende
organisaties en niet vanuit de voor de gemeente belangrijk thema’s waar
verschillende organisaties zich aan committeren. Overleggen met instellingen gaan
hierdoor vaak over afstemming en niet over inhoudelijke prioriteiten en hoe deze
gezamenlijk aan te pakken. De GGD West-Brabant constateert dat sommige andere
gemeenten daarin verder zijn. De GGD West-Brabant geeft aan dat de gemeente
werkt aan visieontwikkeling, maar dat deze nog erg intern gericht is en dat
maatschappelijke partners hier nog geen onderdeel van zijn.
Op het terrein van de JGZ in Bergen op Zoom wordt samengewerkt met TWB die
de 0-4 jarigen zorg voor haar rekening neemt. Deze werkwijze geldt niet voor alle
gemeenten in de regio. In sommige andere gemeente voert de GGD West-Brabant
de gehele JGZ uit. Wat betreft het basispakket is de uitdaging om 18 gemeenten
op één lijn te krijgen. Samen met TWB is de afgelopen 3 jaar gewerkt aan het
samenstellen van het basispakket JGZ en heeft werkgroep 1 een advies Monitoring
lokaal verbinden in het basispakket JGZ in juli 2017 ter besluitvorming aan het AB
voorgelegd. De uitvoering van de activiteiten van lokaal verbinden worden in 2018
en 2019 gemonitord.
De samenwerking tussen GGD West-Brabant en TWB is gegroeid. De gemeente
Bergen op Zoom zette in eerste instantie in op een integrale kostprijs voor de
gehele JGZ. Die is er niet gekomen, maar er wordt nu wel samengewerkt op
inhoud. Aangegeven wordt dat er een verschil is in managementstructuur. De GGD
werkt met zelfsturende teams en TBW werkt met een manager. Deze vindt geen
evenknie bij de GGD West-Brabant.
Ieder jaar worden er met de gemeente afspraken gemaakt over de invulling van
het maatwerkpreventieprogramma. De invulling ervan is gebaseerd op de
monitorgegevens van de GGD West-Brabant, gemeentelijk beleid en de vragen die
er leven. Daarnaast is er overleg tussen gemeente, TWB, de JGZ van de GGD
West-Brabant en CJG over de uitvoering van de JGZ. Doel van het overleg is het
scherp krijgen van de gemeentelijke aandachtspunten voor de uitvoering van de
JGZ en het bewaken van de voortgang. Incidenteel schuiven anderen bij dit overleg
aan, b.v. de verantwoordelijk beleidsmedewerker VVE over (het in beeld brengen
van) de kwaliteit van VVE. Jaarlijks evalueren de betrokken partijen het overleg en
worden afspraken gemaakt over de invulling voor het volgende jaar. De agenda
voor dit overleg wordt opgesteld door de gemeente in samenspraak met de
betrokken organisaties.
5.3.2. Stichting WijZijn Traverse Groep
Stichting Traverse Groep (inmiddels overgegaan in WijZijn Traverse Groep) voert
het welzijnswerk/maatschappelijk werk uit in o.a. Bergen op Zoom voor alle 0-100
jarigen. Het gaat hierbij om schuldhulpverlening, Sociaal Raadsliedenwerk,
opbouwwerk, ouderenwerk, jongerenwerk, mantelzorg, vrijwilligerswerk en dak -en
thuislozenzorg. Ook is de stichting actief in de gemeenten Halderberge,
Woensdrecht, Tholen, Steenbergen, Roosendaal en Rucphen. WijZijn Traverse
Groep is op 1 januari 2016 ontstaan vanuit een fusie van Stichting AanZet,
Stichting Welzijn Ouderen Bergen op Zoom en Stichting Traverse Groep. Er werken
momenteel zo’n 150 medewerkers en +/- 600 vrijwilligers. Het merendeel van de
vrijwilligers is actief in Bergen op Zoom.
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Halverwege 2016 is WijZijn Traverse Groep een ontwikkeltraject ingegaan (ook wel
innovatie-opdracht genoemd) waarbij er meer richting ‘integraal werken’ wordt
gewerkt. Dit komt voort uit de gemeentelijke visie dat er op meerdere domeinen
dezelfde thema’s een rol spelen en de gewenste aansluiting tussen deze domeinen
nog steeds niet optimaal is. Theoretisch is de aansluiting er wel, maar in de
praktijk is er te veel versnippering tussen wie wat doet en zodoende dreigen
verschillende kwetsbare doelgroepen niet afdoende bereikt te worden. Doel van het
innovatietraject is om op meerdere thema’s een sluitende sociale keten te vormen
rondom kwetsbare bewoners, waardoor de signalering (in het kader van preventie)
wordt verbeterd en er gemakkelijk zorg en welzijn op -en afgeschaald kan worden.
Hierbij is het van groot belang om samen met partners en de gemeente te bekijken
wat er nodig is, wie welke rol heeft en welke taken op zich neemt.
Sinds 2015 spelen er op meerdere domeinen (ook binnen het gezondheidsbeleid)
dezelfde thema’s een rol die vaak in elkaars verlengde liggen of raakvlakken met
elkaar hebben. Volgens WijZijn Traverse Groep ontbreken concrete data om goed
op te kunnen sturen, citaat: “de data is niet op orde!”. Op dit moment wordt het
systeem van de gemeente nog ingericht en moet de gemeente nog een concrete
keuze maken voor een bepaald systeem. Wij Zijn Traverse Groep werkt tot eigen
tevredenheid met RIS + Afas. Het systeem is gemakkelijk aan een gemeentelijk
systeem te koppelen.
Bij de vraag naar knelpunten wordt gemeld dat de gemeente veel externen
inhuurt, die een korte tijd aanwezig zijn en zich eerst moeten inlezen in het beleid
en wat er speelt. WijZijn Traverse Groep geeft aan dat het hierdoor moeilijk is voor
de gemeente om goede regie te voeren over bijvoorbeeld de inzet van WijZijn
Traverse Groep als uitvoeringsorganisatie van de gemeente. Ook wordt
aangegeven dat de gemeente te weinig gericht inkoopt, er wordt te weinig op
inhoud ingekocht. De vragen aan de voorkant nemen qua moeilijkheid en
complexiteit toe. WijZijn Traverse Groep geeft aan dat mede door de 150 fte en
+/- 600 vrijwilligers er veel meer mogelijkheden zijn op collectief vlak, met
collectieve activiteiten. Zo probeert WijZijn Traverse Groep een netwerk op te
zetten in oude buurthuizen in de vorm van een keten rondom kwetsbare bewoners.
5.3.3. Thuiszorg West-Brabant (TWB)
De JGZ heeft een belangrijke preventieve functie gericht op het beschermen en
bevorderen van lichamelijke, sociale en geestelijke gezondheid van de jeugd, zowel
voor individuen als op populatieniveau. De gemeente moet er voor zorgen dat alle
jeugdigen van 0-19 jaar bereikt worden en dat hen de zorg wordt geboden die is
vastgelegd in het Basistakenpakket JGZ. Daarbij is het van belang dat er sprake is
van continuïteit in de zorg aan het kind, dus een doorlopende lijn van 0 tot 19 jaar.
Het Rijk laat de gemeente de keuze hoe dit in organisatorische zin vorm te geven.
Met ingang van 2008 moeten gemeenten de integrale JGZ onderbrengen in het
CJG. De opzet ervan heeft gemeenten de mogelijkheid geboden om de integrale
JGZ organisatorisch opnieuw vorm te geven. In Bergen op Zoom heeft de
gemeente er voor gekozen de 0-4 jarigenzorg onder te brengen bij TWB en de 4-18
jarigen bij GGD West-Brabant.
In het verleden is er geprobeerd om tot een integrale JGZ te komen in 18
gemeenten in West-Brabant. Dat is niet gelukt omdat het niet mogelijk was om tot
gezamenlijke prijsafspraken te komen. Met de komst van het nieuwe basispakket
komt het basispakket JGZ in alle verschillende gemeenten bijna geheel overeen
met elkaar. In 2010 hebben de GGD West-Brabant, TWB, Thebe en Careyn de
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opdracht gekregen om tot één organisatie te komen en is geprobeerd een
bedrijfscorporatie op te richten. Uiteindelijk is dit niet gelukt maar zijn de vier
partijen wel tot vergaande samenwerking gekomen.
Er is sprake van een goede afbakening en samenwerking tussen de GGD WestBrabant, Careyn en TWB. Zo is in het algemeen bestuur van de GGD West-Brabant
voor de 18 gemeenten gezamenlijk gepresenteerd hoe de zorg wordt uitgevoerd
voor de 0-4 jarigen en de 4-19 jarigen. De 6 gemeenten waar TWB JGZ levert
hebben regelmatig overleg. Er is goede samenwerking met de gemeenten, ondanks
dat er veel bezuinigingen zijn opgelegd door de gemeente. Ook de samenwerking
tussen de verschillende zorgpartijen gaat steeds beter en worden cijfers
uitgewisseld tussen de GGD West-Brabant en TWB.
De algemene indruk van TWB is dat Bergen op Zoom het in de regio niet slecht
doet. Voorbeelden zijn: in Bergen op Zoom zit bemoeizorg in het pakket in
tegenstelling tot de andere gemeenten, de gemeente Bergen op Zoom luistert goed
naar de professionals en laat veel aan de professionals over. Daarnaast wordt ook
aangegeven dat er veel wisselingen van de wacht zijn geweest bij de gemeente en
dat dit een reden kan zijn waarom de gemeente veel aan de professionals overlaat.
TWB is erg tevreden over de inzet/denkkracht van de gemeente op
uitvoeringsniveau. De gemeenten Woensdrecht/Roosendaal plegen vooral inzet op
beleidsniveau. De gemeente Bergen op Zoom werkt goed samen met de andere 5
gemeenten in de regio. Punt van zorg rondom de transitie in de jeugdzorg is dat
TWB zich nadrukkelijk heeft moeten profileren om in beeld te blijven en niet
vergeten te worden.
5.3.4. Novadic-Kentron
Novadic-Kentron is de expert en uitvoerder van verslavingszorg in Noord-Brabant.
Novadic-Kentron heeft 900 medewerkers en circa 8.500 cliënten. Het beleidskader
waar Novadic-Kentron gebruik van maakt voor het opstellen van de offerte zijn de
kaderbrief van het ministerie VWS, de nota “Samen Leven Samen Doen” en het
Regionaal Kompas (jaarplan). Dat laatste wordt in de offerte voor Bergen op Zoom
lokaal ingekleurd en is er meer aandacht voor verwijzingen, samenwerking en
meer participatie. Ook wordt gebruik gemaakt van het onderzoek van het Trimbos
Instituut over effectmetingen en/of theoretische onderbouwingen van interventies
die inzicht geven in het maatschappelijk rendement en specifieke kennis over
gamen en middelen als GHB en lachgas.
Belangrijke aandachtspunten zijn:

Preventie.

Casefinding.

Ontwikkeling afbouw van bedden en de inhoudelijke gevolgen hiervan.

Aanpak verwarde personen.

GHB en lachgas.
Beschrijven van actuele ontwikkelingen en trends in gebruik. Het aanbod van
Novadic-Kentron betreft:

Verslavingspreventie (maatwerk en veldwerk).

Herstelondersteunende zorg.

Bemoeizorg t.b.v. OGGz-team.

Advies en informatie.
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De kernprestaties van de afdeling preventie worden beschreven in twee
productkaarten:

Preventie: gericht op meerdere locaties in de gemeente (scholen,
ouders/gezinnen/gemeenschap).

Veldwerk: outreachend en betreft monitoring en casefinding.
Novadic-Kentron werkt met practice-based interventies zoals “Gezonde school”,
“Think before you drink” en zet daarnaast in op deskundigheidsbevordering,
samenwerking met lokale partijen en wijkgericht werken door aan te sluiten bij
wijkteams in de probleemwijken.
In 2016 is veel aandacht uitgegaan naar de tarieven die Novadic-Kentron rekent
voor haar activiteiten. De gemeente heeft Novadic-Kentron verzocht om, gezien de
beperkte beschikbaarheid van financiële middelen en toenemende vraag naar
onder meer OGGz, meer zorg te gaan leveren voor minder geld en minder uren
bemoeizorg te leveren in 2017. Novadic-Kentron heeft aangegeven dat de
ontwikkeling van specifieke kennis en expertise, het voorhanden hebben van
klinische voorziening en inzet van goed opgeleide professionals leidt tot een goed
te verantwoorden tarief wat niet afwijkt van de gemiddelde GGZ-instelling. Dit
heeft erin geresulteerd dat Novadic-Kentron de aanvraag 2017 heeft gebaseerd op
de middelen die beschikbaar waren voor 2016.

5.4. Bevindingen
Zoals aan het einde van hoofdstuk 4 is geconstateerd bestaat de gemeentelijke
strategie voornamelijk uit het subsidiëren/bekostigen van de partnerorganisaties.
In totaal besteedt de gemeente Bergen op Zoom ruim 6,7 miljoen euro aan
publieke gezondheidszorg inclusief het sociaal beleid en de WMO.
De uitgaven van de gemeente zijn als volgt opgebouwd:
Tabel 8. Overzicht uitgaven gemeente Bergen op Zoom
Organisatie

Bijdrage

GGD West-Brabant

€ 1.247.937

WijZijn Traverse Groep

€ 3.301.576

Novadic-Kentron

€

TWB

€851.805,50

Toegang sociaal domein

€

JOGG

€

Sociale innovatiefonds
Totaal

574.050
300.000
32.505
€ 400.000

€ 6.707.873,50

In 2017 heeft ten aanzien van de JGZ een ambtelijk-bestuurlijke werkgroep advies
over lokaal verbinden binnen het basispakket van de JGZ voorgelegd aan het AB
van de GGD West-Brabant. De uitvoering van de activiteiten van lokaal verbinden
worden in 2018 en 2019 gemonitord.
Hoewel er in de beleidsdocumenten geen duidelijke lijn is vast te stellen tussen
doelen, strategie en uitvoering en volgens een aantal gesprekspartners de regierol
van de gemeente Bergen op Zoom beter zou kunnen, wordt in de uitvoering aan de
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meeste doelstellingen uit de wet en de landelijke nota’s invulling gegeven.
Hieronder volgt een opsomming:
Wet publieke gezondheidszorg (WPG):

Inzicht in de gezondheidssituatie/analyseren van gegevens: GGD WestBrabant.

Bewaken van gezondheidsaspecten in bestuurlijke beslissingen: GGD WestBrabant geeft gevraagd en ongevraagd advies evenals de andere partners van
de gemeente.

Bijdragen aan preventieprogramma’s: er worden, op instigatie van de
gemeente verschillende preventieprogramma’s uitgevoerd.

Medische milieukundige zorg, technische hygiënezorg en psychosociale hulp bij
rampen: geen actueel voorbeeld beschikbaar

OGGz: onderzoek en beleid ‘Verwarde personen’.

Prenatale voorlichting: prenatale voorlichting is belegd bij TWB.

Forensische geneeskunde: wordt verzorgd door GGD West-Brabant.

Infectieziektebestrijding: GGD West-Brabant beschikt over een team
Infectieziektebestrijding.

Jeugdgezondheidszorg: de JGZ voor de leeftijd -9 maanden tot 4 jaar is belegd
bij TWB en de JGZ van 5-18 jaar bij GGD West-Brabant.

Ouderengezondheidszorg: WijZijn Traverse Groep.
Landelijke nota’s gezondheidszorg

Spelen bewegen sporten: uitvoerig programma en nieuwe uitvoerder
F!tfabriek.

Jeugd als belangrijke doelgroep: acties JOGG en sport en bewegen.

Integraliteit: volksgezondheid is integraal onderdeel sociaal beleid.

Gezondheid in de buurt: Bergen op Zoom kent geen buurtgerichte aanpak. Er
zijn twee aandachtwijken en WijZijn Traverse Groep probeert een netwerk op
te zetten in oude buurthuizen;

Gezonde leefstijl: tal van voorlichtingen door de F!tfabriek en GGD WestBrabant.

Gezondheidsverschillen hoog en laag opgeleiden: in aandachtswijken wordt
aandacht besteed aan specifieke doelgroepen.
Lokaal beleid

Sociaal netwerk + meer zelf kunnen: inzet van WijZijn Traverse Groep, GGD
West-Brabant en TWB.

Vrijwilligers, mantelzorgers: WijZijn Traverse Groep.

Eén toegang: planning implementatie eind 2017 gezamenlijk met de
gemeenten Steenbergen en Woensdrecht.

Maatwerk: alle -regionale- aanbieders bieden maatwerk gericht op de
doelstellingen van de gemeente.

Ontmoetingsplekken: in ontwikkeling bij TWB.

Innovatie: onder meer door WijZijn Traverse Groep met innovatieopdracht en
de steeds beter verlopende samenwerking GGD West Brabant en TWB.

Samenwerking professionals en inwoners: niet aangetroffen.

Meer afstemming zorgkantoor-zorgverzekeraars en gemeente: op initiatief van
huisarts Raat. Er heeft overleg plaats gevonden tussen 3 huisartsen, de
gemeente, WMO en JGZ.
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6.

Resultaten

6.1. Inleiding
In dit hoofdstuk kijken we naar de resultaten die de gemeente Bergen op Zoom
heeft behaald met het lokaal gezondheidsbeleid. Deze resultaten worden benoemd
op basis van de beleidsdoelstellingen. Uitkomsten zijn bijvoorbeeld de output, zoals
het aantal mensen dat is bereikt. Als we kijken naar de maatschappelijke
opbrengsten of outcome van beleid verwijzen we naar de resultaten op niveau van
de bevolking als geheel, zoals het aantal mensen in de gemeente dat is gestopt
met roken of vermindering van overgewicht.
De vraag die in dit hoofdstuk wordt beantwoord is:
Wat zijn de resultaten van de uitvoering in termen van output en outcome? Te
denken valt aan:

De algemene gezondheidssituatie van de bevolking (met bijzondere aandacht
voor jeugdigen, ouderen en aanstaande ouders).

De bijdrage aan medische milieukundige zorg, technische hygiënezorg en
psychosociale hulp bij rampen.
Eerst behandelen we de algemene cijfers zoals die voortkomen uit de vele
onderzoeken van de GGD West-Brabant. Daarna gaan we in op de resultaten van
de specifieke beleidsdoelstellingen en strategieën zoals JOGG, maatwerkafspraken
met GGD West-Brabant en lokale subsidieregelingen.
Tot slot kijken we naar bijzondere resultaten van activiteiten die niet zijn genoemd
in de strategie of de uitvoering maar die wel hebben plaatsgevonden.

6.2. Resultaten algemeen
GGD monitor jeugd, volwassenen en ouderen
De GGD West-Brabant brengt iedere vier jaar een monitor uit waarin ze de
algehele gezondheid van diverse doelgroepen (jeugd, volwassenen en ouderen) in
kaart brengt. De meest recente jeugdmonitor stamt uit 2013. Hierdoor is er geen
vergelijking mogelijk tussen gegevens uit 2013 en 2017. In 2015 heeft de GGD
West-Brabant besloten om af te stappen van de jeugdmonitor. De reden hiervoor is
dat de deelname van jongeren aan deze monitor al jaren achteruitliep. Bij de
laatste meting in 2013 was de deelname dermate laag dat besloten is op een
andere manier gegevens te verzamelen: niet meer door middel van een postenquête die naar alle jongeren tussen de 12-19 jaar wordt gestuurd, maar door
middel van een nieuwe monitor waarbij leerlingen uit klas 2 en 4 in het voortgezet
onderwijs (hierna VO) tijdens de schooluren een vragenlijst invullen. De
verandering in meetmethode heeft er ook toe geleid dat enkele vragen/indicatoren
een iets andere invulling hebben gekregen. Met behulp van de monitoren in klas 2
en 4 is het alsnog mogelijk op sommige items cijfers te vergelijken over jaren
heen, zoals bijvoorbeeld rondom leefstijl.
De meest recente volwassenen- en ouderenmonitor dateren uit 2012. Voor deze
monitoren geldt dat er in 2016 nieuwe gegevens zijn verzameld, maar dat de
monitor nog niet is verschenen. De GGD West-Brabant heeft ten behoeve van dit
onderzoek wel alvast enkele gegevens aangeleverd. Een vergelijking tussen de
cijfers uit 2012 en 2016 is echter niet altijd mogelijk omdat sommige
items/vraagstellingen zijn aangepast over tijd en/of andere antwoordcategorieën
zijn geïntroduceerd. Er zijn meerdere oorzaken die hier toe hebben geleid.
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Allereerst worden de vragenlijsten voornamelijk landelijk ontwikkeld door
verschillende werkgroepen van GGD Nederland met daarin specialisten op de
betreffende vakgebieden. Zij passen de vragenlijst (het liefst zo min mogelijk) aan
op de laatste stand van zaken. Een aanpassing kan te maken hebben met dat
items in een eerdere monitor niet geheel correct gemeten zijn, maar ook
bijvoorbeeld dat er gedurende de jaren een verandering komt in de
normen/waarden die voor een bepaalde leefstijl worden gehanteerd (bijvoorbeeld
de norm voor groente/fruit- consumptie). Een andere reden is dat de vragenlijsten
niet te lang mogen zijn (niet langer dan 20 pagina’s). Dit houdt in dat wanneer er
een nieuwe vraag in de lijst wordt opgenomen, er ook weer een vraag moet
worden geschrapt. De keuze hierin wordt gedeeltelijk regionaal met de diverse
gemeenten afgestemd, maar ook hier is uiteindelijk landelijke afstemming voor
nodig. Hierdoor kunnen er vragen uit de vragenlijsten verdwijnen die voor Bergen
op Zoom heel belangrijk zijn, maar op landelijk niveau er minder toe doen.
Om inzicht te geven in de algemene gezondheidssituatie van de bevolking in
Bergen op Zoom zijn voor de verschillende doelgroepen enkele cijfers uit de
monitoren uitgelicht. De algemene gezondheidssituatie van de jeugd in Bergen op
Zoom (2013) wordt afgezet tegen de algemene gezondheidssituatie van de jeugd
in de regio West-Brabant (2013). Daarnaast zijn de resultaten uit de jaarlijkse
GGD-screening (2014-2015-2016) onder leerlingen van klas 2 uit het VO
weergegeven. Voor volwassenen en ouderen is er een vergelijking weergegeven
tussen de situatie in 2012 en 2016 om vast te stellen of de algemene
gezondheidssituatie is verbeterd.
6.2.1. Jeugdmonitor (GGD, 2013)
In onderstaande tabellen worden de meest opvallende uitkomsten weergegeven uit
de jeugdmonitor 2013. De cijfers van Bergen op Zoom worden afgezet tegen de
cijfers van de regio West-Brabant.
Tabel 9. Achtergrondkenmerken

Geslacht
Jongen
Meisje
Leeftijd
0 t/m 3 jaar
4 t/m 7 jaar
8 t/m 11 jaar
Gezinssituatie
Nieuw gevormd gezin
Eenouder gezinnen
Etniciteit
Autochtoon (beide ouders in
Nederland geboren)
Niet-westers allochtoon
Inkomen
Enige moeite om rond te
komen

51

Lokaal gezondheidsbeleid

Gemeente
Bergen
op Zoom (%)

Regio West- Brabant
(%)

51,0
49,0

51,3
48,7

31,5
33,6
34,9

31,3
34,0
34,7

4,5
7,8

2,4
5,5

73,7

84,4

16,3

8,7

16,6

14,4

In de bovenstaande tabel is te zien dat de onderzoeksgroep bestaat uit ongeveer
evenveel meisjes als jongens die evenredig verdeeld zijn over de drie
leeftijdscategorieën. Verder valt op dat er in Bergen op Zoom relatief gezien meer
niet-Westerse allochtonen wonen dan in de rest van de regio en dat er ook iets
meer respondenten zijn die moeite hebben om rond te komen. In tabel 10 wordt
de gezondheidsbeleving van ouders betreffende hun kind weergeven. In Bergen op
Zoom lijkt iets meer sprake te zijn van overgewicht. Dit vinden we ook terug in
andere onderzoeksgegevens van de GGD West-Brabant en komt overeen met de
informatie verkregen uit interviews.
Tabel 10. Gezondheid en welzijn

Ervaren gezondheid kind
door ouders
Gezondheid is (heel) goed
Gezondheid is redelijk tot
niet zo goed
Gezondheid is slecht
Lengte/gewicht kind
volgens ouders
Ondergewicht
Gezond gewicht
Overgewicht (incl. obesitas)
Ernstig overgewicht

Gemeente
Bergen
op Zoom (%)

Regio West- Brabant
(%)

96,5
3,2

95,8
4,1

0,3

0,1

4,5
81,2
14,2
2,2

6,8
82,6
10,6
2,2

In de jeugdmonitor is te zien dat de drie meest voorkomende chronische
aandoeningen of ziektes onder kinderen in Bergen op Zoom allergie (10,1%),
eczeem (9,6%) en astma (8,3%) zijn.
Tabel 11. Leefstijl

Voeding vanaf 1 jaar
Kind ontbijt dagelijks
Kind gebruikt dagelijks warme
maaltijd
Kind eet dagelijks groente
Kind eet dagelijks fruit
Bewegen
Kind gaat lopend of zelf
fietsend
4 dagen per week naar school
Kind sport minstens 2x per
week minimaal 1 uur bij een
vereniging (buiten school)
Kind sport 2 x per week of
vaker op school
Kind (4 t/m 11 jaar) is in het
bezit van een zwemdiploma
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Gemeente Bergen
op Zoom (%)

Regio
WestBrabant (%)

98.2
84.8

97.5
90.8

73.1
78.8
3.9

69.1
76.3
7.5

29.8

35.7

62.4

58.0

61.1

65.8

Wanneer we wat dieper inzoomen op de leefstijl van de ouders (roken en drinken
tijdens zwangerschap en roken in huis) zijn er weinig opvallende zaken. Kijkend
naar voeding en beweging van kinderen zien we in tabel 11 dat in Bergen op Zoom
minder kinderen minimaal 2x per week aan sport doen en relatief gezien minder
vaak een dagelijkse warme maaltijd eten dan in de regio.
Andere opvallende zaken in de jeugdmonitor 2013 zijn het ‘schoolverzuim wegens
ziekte onder kinderen’ (in Bergen op Zoom 17% t.o.v. West-Brabant 12,7%) en
‘wegens geldgebrek is mijn kind geen lid van een sportclub- of vereniging’ (in
Bergen op Zoom 6,3% t.o.v. West-Brabant 4,8%).
GGD screening 2e klas in het voortgezet onderwijs Bergen op Zoom
De gegevens in alle onderstaande tabellen betreffen specifiek jongeren uit klas 2
van het VO in de gemeente Bergen op Zoom in de onderzoeksperiode 2013-2014,
2014-2015 en 2015-2016. In onderstaande tabel (12) is allereerst weergegeven
hoeveel jongeren uit klas 2 er per onderzoeksperiode zijn gescreend.
Tabel 12. Onderzoeksperiode en aantal screenings klas 2 VO Bergen op Zoom
Onderzoeksperiode
Aantal screenings (N)
2013-2014
797
2014-2015
773
2015-2016
716
In tabel 13 zijn gegevens over het gewicht van jongeren uit klas 2 weergegeven.
Hier is te zien dat het gewicht van jongeren in de 2e klas redelijk op peil gebleven
is. In 2015-2016 waren er percentueel iets meer jongeren die een ‘afwijkend
gewicht’ hadden ten opzichte van eerdere jaren. Het percentage jongeren dat met
overgewicht te maken heeft in klas 2 is nagenoeg gelijk gebleven.
Tabel 13. Gewicht klas 2 VO Bergen op Zoom
Jaar
% Normaal gewicht
2013-2014
81%
2014-2015
82%
2015-2016
79%

% Overgewicht
17%
16%
17%

De aanwezigheid van psychosociale problemen en de gevolgen daarvan voor het
dagelijks functioneren is gemeten met de Strengths en Difficulties Questionaire
(hierna SDQ). Hierbij worden 25 vragen voorgelegd aan de leerlingen die inzicht
geven in het voorkomen van emotionele problemen, gedragsproblemen,
hyperactiviteit/ aandacht tekort, problemen met leeftijdsgenoten en pro-sociaal
gedrag. Op basis van de antwoorden wordt ook een totaalscore berekend.
Tabel 14. Psychosociale problemen (totaalscore) klas 2 VO Bergen op Zoom

Normaal
Grensgebied
Verhoogd
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Psychosociale
problemen
2014-2015
89%
7%
4%

Psychosociale
problemen
2015-2016
86%
8%
5%

In tabel 14 is deze totaalscore weergegeven: het percentage jongeren uit klas 2
dat last heeft van psychosociale problemen. Net als bij het onderdeel ‘gewicht’ zijn
ook hier door de jaren heen weinig schommelingen te zien in de percentages. Er is
een lichte toename te zien van jongeren die zich in het grensgebied begeven en/of
een verhoogd risico hebben op psychosociale problemen. Wanneer je inzoomt op
specifieke psychosociale problemen dan behaalt ‘hyperactiviteit’ de hoogste score.
In de afgelopen 3 perioden van onderzoek is ook hier nauwelijks een verandering
in te zien.
Tabel 15. Verleidingen jongeren klas 2 VO Bergen op Zoom
Drinkt
alcohol
20132014
20142015
20152016

Problematisch
alcoholgebruik

Drugs

Roken

Dagelijks
roken

Weleens
gevreeën

11%

1%

0,6%

4%

2%

3%

Weleens
onveilig
gevreeën
1%

14%

2%

0,8%

2%

1%

4%

0,9%

10%

3%

0,3%

4%

0,7%

2%

0,6%

In tabel 15 zijn de ‘verleidingen’ weergegeven waar jongeren mee te maken
krijgen, zoals bijvoorbeeld alcohol- en druggebruik. Wat betreft alcoholgebruik valt
op dat dit in de afgelopen jaren onder jongeren in klas 2 is afgenomen, maar dat
problematisch alcoholgebruik licht is toegenomen. Percentueel gezien drinken
minder jongeren uit klas 2 alcohol, maar onder de jongeren die drinken is er een
lichte stijging te zien in het problematisch alcoholgebruik. Als we kijken naar
druggebruik is te zien dat dit gedaald is. Het percentage jongeren uit klas 2 dat in
2015-2016 weleens rookt is ongeveer gelijk gebleven aan het percentage jongeren
in 2013-2014 en het percentage jongeren dat dagelijks rookt is in deze zelfde
periode afgenomen. Rondom seksualiteit is er aan de jongeren gevraagd of ze
weleens hebben gevreeën en of ze dit weleens onveilig hebben gedaan. Ook op
deze items is er een daling te zien: in 2014-2015 had 4% van de jongeren uit klas
2 (VO) in Bergen op Zoom weleens gevreeën en in 2015-2016 is dit percentage
gehalveerd.
Tot nu toe zijn er lichte schommelingen zichtbaar in de cijfers, maar zijn er weinig
opvallende (grote) verschillen te zien in de cijfers omtrent de gezondheid van klas
2 (VO) leerlingen in Bergen op Zoom. We sluiten de screening van klas 2 (VO)
leerlingen af met het onderdeel sport en bewegen en hier is wel een groot verschil
te zien: in 2015-2016 waren jongeren uit klas 2 (VO) minder actief dan hun
leeftijdsgenoten in de voorgaande jaren. De cijfers zijn in tabel 16 weergegeven.
Het percentage jongeren dat 2 dagen of minder minimaal 1 uur per dag beweegt of
sport (en daarmee ‘inactief’ is) is met 13% toegenomen tussen het schooljaar
2014-2015 en het schooljaar 2015-2016.
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Tabel 16. Beweging of sport jongeren klas 2 (VO) Bergen op Zoom

2013-2014
2014-2015
2015-2016

2 dagen of
minder
min. 1 uur
per dag
(inactief)
13%
14%
27%

3 of 4
dagen min.
1 uur per
dag (semiactief)
23%
23%
34%

5 of 6
dagen min.
1 uur per
dag (semiactief)
42%
43%
25%

Elke dag
min. 1
uur per
dag
(actief)
23%
20%
15%

Volwassenenmonitor (GGD, 2013 en 2016)
Ook de volwassenenmonitor komt eens in de vier jaar uit. De GGD West-Brabant
heeft ten behoeve van dit onderzoek de nieuwste gegevens uit 2016 beschikbaar
gesteld. In de volwassenenmonitor wordt naast uitsplitsing van de cijfers in Bergen
op Zoom ook ingezoomd op één van de achterstandswijken in Bergen op Zoom:
Gageldonk-West. Hierdoor is het mogelijk om de gezondheidsverschillen tussen
2012 en 2016 te laten zien op niveau van de gemeente. Dit is niet het geval voor
de wijk Gageldonk-West aangezien in 2016 geen uitsplitsing meer is gemaakt naar
deze wijk. De gemeente mag voor de vierjaarlijkse monitor van de GGD WestBrabant zelf extra steekproeven kiezen. In 2012 is gekozen voor een extra
steekproef met daarin informatie over Gageldonk-West. In 2016 is hier door de
gemeente Bergen op Zoom niet meer voor gekozen.
In tabel 17 worden de achtergrondvariabelen weergegeven. Het aantal mannelijke
en vrouwelijke respondenten is zowel in 2012 als in 2016 gelijk verdeeld. De
gehanteerde leeftijdscategorieën in 2012 en 2016 verschillen echter van elkaar.
Daarnaast is in tabel 17 te zien dat er in 2012 in Gageldonk-West bijna twee keer
zoveel inwoners moeite hebben om rond te komen dan in de gehele gemeente. We
kunnen niet vaststellen of deze situatie in 2016 is veranderd aangezien er geen
uitsplitsing naar wijken is gemaakt in 2016. Als we kijken naar de hele gemeente
zien we op dit item vrijwel geen (22% in 2012, 23% in 2016) verandering.
Tabel 17. Achtergrondvariabelen

Geslacht
Man
Vrouw
Leeftijd
19-24
25-39
30-54
55-64
Huishoudelijke
samenstelling
1-persoons hh.
Hh. met kinderen
1-ouder gezin
Financiën
Heeft enige tot
grote moeite met
rondkomen
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BOZ (%)
2012

BOZ (%) 2016

G-West (%)
2012

50
50

50
50

50
50

10
26
42
22

17
35
32
16

12
43
6

14

24
40
9

22

23

41
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In tabel 18 zijn de ervaren gezondheidsverschillen in 2012 weergegeven voor
Gageldonk-West en de gehele gemeente. We stellen vast dat in Gageldonk-West
inwoners net wat vaker te maken hebben met chronische aandoeningen/ziektes
dan gemiddeld in Bergen op Zoom. Verder kunnen we zien dat de ‘ervaren
gezondheid’ in Bergen op Zoom tussen 2012 en 2016 iets achteruit is gegaan,
maar het dagelijks functioneren door (chronische) aandoeningen in 2016 minder
belemmeringen oplevert. In 2016 is geen uitsplitsing gemaakt naar typen
chronische aandoeningen.
Tabel 18. Gezondheid

Ervaren
gezondheid
Matig-slecht
Lichamelijke
kwaliteit van leven
(gem. score)
Chronische
ziekten top 3
Migraine/ernstige
hoofdpijn
Hoge bloeddruk
Astma of COPD
Belemmerd in dagelijks functioneren
door aandoening

BOZ (%)
2012

BOZ (%)
2016

G-West (%)
2012

22
52

24

30
51

7

13

10
6
31

12
8
38

27

Tabel 19 betreft de mate van zelfredzaamheid en (psychisch) welbevinden. In deze
tabel zijn de verschillen te zien tussen de bewoners in Gageldonk-West en heel
Bergen op Zoom: in Gageldonk-West achten bewoners zich minder zelfredzaam en
het (psychische) welbevinden ligt ook een stuk lager. De score van ‘psychische
kwaliteit van leven’ van de gehele gemeente en Gageldonk-West ligt dicht bij
elkaar (53 versus 50). Voor deze score geldt des te hoger de score, des te beter de
inwoners hun psychische kwaliteit van leven achten. Wanneer we de cijfers voor
heel Bergen op Zoom van 2016 vergelijken met 2012 zien we dat het psychisch
welbevinden enigszins is verslechterd.
Tabel 19. Welbevinden

Zelfredzaamheid
Kan niet de dingen doen
die men zou willen doen
Weinig regie over eigen
leven
Welbevinden
Psych. ongezond
(ervaring)
Psych. Kwaliteit van leven
(gem. score)
Is niet zo gelukkig

56

BOZ (%)
2012

BOZ (%)
2016

G-West
(%) 2012

7

11

14

8

7

18

18

21

33

53
17
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50
21

31

Tabel 20 geeft informatie over de leefstijl van volwassenen in Gageldonk-West in
2012 en heel Bergen op Zoom in 2012 en 2016. We zien dat roken en (overmatig)
drankgebruik is afgenomen, maar dat 40% van de inwoners in 2016 niet voldoet
aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen, ten opzichte van 30% in 2012. Deze
fitheidsnorm lijkt hand in hand te gaan met de stijging van overgewicht in 2016.
Wanneer we inzoomen waarom inwoners niet veel ‘bewegen’ dan geven in 2012
meer mensen uit Gageldonk-West dan gemiddeld in Bergen op Zoom aan dat
sporten te duur is.
Tabel 20. Leefstijl

Roken
Rookt
Zware roker
Drank
Drinkt alcohol
Overmatig
Voldoet niet aan norm voor
verantwoord alcoholgebruik
Voeding
Voldoet niet aan norm groente -en
fruitconsumptie
<5 ontbijt p.w.
<4 warme maaltijden p.w.
Beweging
Voldoet niet aan Ned. Norm Gezond
Bewegen
Voldoet niet aan fitheidsnorm
Gewicht
Heeft overgewicht
Heeft ernstig overgewicht

BOZ (%)
2012

BOZ (%)
2016

G-West (%)
2012

28
6

25

37
9

82
8
48

80
6

65
5
52

80

77

18
4

-

26
10

30

40

38

76

79

85

49
11

53
17

49
14

In bovenstaande tabel is het gebruik van drugs niet opgenomen. De inwoners van
Gageldonk-West gebruikten in 2012 meer drugs dan gemiddeld in Bergen op
Zoom. Desalniettemin zijn de verschillen klein en ligt het druggebruik onder de
respondenten uit de GGD-monitor laag.
Tabel 21. Participatie

Participatie
Tevredenheid sociale
cohesie buurt
Lidmaatschap
club/vereniging
Sportclub/vereniging
Zorggebruik
Afgelopen 2 maanden
contact gehad met huisarts
WMO
Weet waar men terecht kan
met vragen over WMO
Wil info maar weet niet
waar men terecht kan

57

BOZ (%)
2012

BOZ (%)
2016

G-West
(%) 2012

56

56

78

45

47

28

29

32

19

38

47

36

36

32

10

14

20
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G-West (%)
2016

In tabel 21 zijn de verschillen in participatie, zorggebruik en kennis over waar
informatie te verkrijgen rondom WMO-trajecten tussen Gageldonk-West en Bergen
op Zoom weergegeven. We zien dat minder mensen in Gageldonk-West lid zijn van
een (sport)club of vereniging dan in Bergen op Zoom. Over het algemeen is men
minder tevreden over de sociale cohesie in de wijk, ligt het zorggebruik hoger en
weten minder mensen waar ze terecht kunnen met hun vragen over WMOtrajecten. In 2016 is in Bergen op Zoom de tevredenheid over sociale cohesie in de
buurt gelijk gebleven ten opzichte van 2012 en is het lidmaatschap bij een
sportclub/vereniging enigszins gestegen. Opvallend is dat meer inwoners
informatie over de WMO willen, maar niet weten waar zij daarvoor terecht kunnen.
6.2.2. Ouderenmonitor (GGD, 2013 en 2016)
In de onderstaande tabellen zijn de cijfers van de ouderenmonitor uit 2012
vergeleken met de cijfers van de monitor uit 2016. Het betreft inwoners van de
gemeente Bergen op Zoom van 65 jaar en ouder. De meest opvallende resultaten
zijn in onderstaande tabellen weergegeven. In tabel 22 zijn de achtergrondkenmerken weergegeven.
Tabel 22. Achtergrondkenmerken
Geslacht
Man
Vrouw
Leeftijd
65-74
75+
Financiën
Heeft enige tot grote
moeite met rondkomen

BOZ (%) 2012

BOZ (%) 2016

45%
55%

46%
54%

57%
43%

56%
44%

10%

12%

In bovenstaande tabel zien we weinig opvallende verschillen tussen 2012 en 2016.
De gemiddelde respondent uit 2016 is iets ouder en heeft meer moeite om rond te
kunnen komen.
Tabel 23. Zelfredzaamheid
Ervaart eigen gezondheid
als matig tot slecht
Voelt zich lichamelijk
niet gezond
Chronische ziekten
Belemmerd in dagelijks
functioneren als gevolg van
chronische aandoening(en)

BOZ (%) 2012
40,0

BOZ (%) 2016
40,8

21,0
75,0
46%

48%

De top drie van chronische aandoeningen die veel voorkomen onder ouderen zijn
een hoge bloeddruk (35% in 2012), gewrichtsslijtage (23% in 2012) en diabetes
(14% in 2012). Er is geen informatie beschikbaar over de top drie aandoeningen in
2016. Verder is in bovenstaande tabel te zien dat iets meer ouderen zich in 2016
belemmerd voelen in het dagelijks functioneren als gevolg van (een) chronische
aandoening(en).
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Tabel 24. Zelfredzaamheid
Kan niet de dingen doen
die men zou willen doen
Regie over eigen leven
Heeft weinig regie over
eigen leven

BOZ (%) 2012
21,0

BOZ (%) 2016
20,0

15,0

16,0

Als we kijken naar de zelfredzaamheid (tabel 24) dan zien we weinig verschillen
tussen 2012 en 2016. Iets minder ouderen hebben het gevoel regie over het eigen
leven te hebben en iets meer ouderen geven aan gewoon te kunnen doen wat men
wil doen.
Tabel 25. Welbevinden
Ervaren psychische
gezondheid
Is psychisch ongezond
Gevoelens
Is niet zo gelukkig
Heeft zich de afgelopen
maand (soms) somber
gevoeld
Heeft zich de afgelopen
maand (soms) nerveus of
angstig gevoeld
Kan niet goed omgaan met
problemen
Psychiatrische
aandoeningen
Matig of hoog risico op een
angststoornis of een
depressie

BOZ (%) 2012

BOZ (%) 2016

20,0

19,0

28,0
6,0

29,0

5,0

11,0

40,0

43,0

In tabel 25 zien we dat het algehele welbevinden in 2016 licht is afgenomen. Meer
ouderen geven aan niet zo gelukkig te zijn en het risico op psychiatrische
aandoeningen is licht toegenomen.
Wat betreft de leefstijl van ouderen (zie tabel 26) vallen de volgende zaken op:
16% van de ouderen rookt in 2012, waarvan 13% als zware roker bestempeld kan
worden (20+ sigaretten per dag). In 2016 is het percentage rokers gedaald naar
11%. Het alcoholgebruik is gelijk gebleven. Opvallend is ook dat het aantal
ouderen met overgewicht - en ernstig overgewicht - flink is gestegen, terwijl
procentueel meer ouderen voldoen aan de fitheids- en bewegingsnorm.
Tabel 26. Leefstijl
Roken
Rookt
Alcohol
Drinkt alcohol
Overmatig drinker
Voldoet niet aan de norm
van verantwoord
alcoholgebruik
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BOZ (%) 2013

BOZ (%) 2016

16,0

11,0

79,0
9,0
56,0

79,0
9,0
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Voeding
Ontbijt minder dan 5 dagen
per week
Gebruikt minder dan 4 keer
per week een warme
maaltijd
Bewegen
Voldoet niet aan
Nederlandse norm
Voldoet niet aan de
Fitheidsnorm
Voldoet aan geen van beide
normen
Gewicht
Heeft ondergewicht:
Heeft overgewicht
Heeft ernstig
overgewicht/obesitas
Is ongewild veel afgevallen

BOZ (%) 2013

BOZ (%) 2016

6,0

6,0

7,0

5,0

30,0

28,0

56,0

56,0

28,0

26,0

1,0
55,0
12,0

0,7
62,0
17,0

4,0

Eenzaamheid onder ouderen is een belangrijk thema waar veel aandacht voor is.
Opvallend is de forse stijging van 11% tussen 2012 en 2016.
Tabel 27. Eenzaamheid
Eenzaamheid
Is eenzaam
Is ernstig eenzaam
Is emotioneel eenzaam
Is sociaal eenzaam

BOZ (%) 2012

BOZ (%) 2016

44,0
12,0
31,0
50,0

55,0
14,0
38,0
50,0

Als we vervolgens kijken naar de maatschappelijke participatie dan zien we dat in
2012 24% van de ouderen vrijwilligerswerk verricht en meer dan de helft (51%) lid
is van een club of vereniging (waarvan 21% lid van een sportclub-of vereniging).
Hier is een stijgende lijn te zien: in 2016 verricht 26% van de ouderen vrijwilligerswerk, is 57% lid van een club of vereniging (waarvan 27% van een sportclub- of
vereniging).
In tabel 28 worden de gegevens vermeld over de zorg -en hulpbehoefte van de
ouderen in Bergen op Zoom.
Tabel 28. Zorg en hulp
BOZ (%) 2012
Zorggebruik
Heeft afgelopen 2 maanden
contact gehad met huisarts
Hulp ontvangen
Ontvangt hulp in verband
met gezondheid

BOZ (%) 2016

50,0

29,0

25,0

In vergelijking met 2012 hebben in 2016 minder ouderen hulp ontvangen en/of
van zorg gebruik gemaakt (29% t.o.v. 25%). Wel geeft in 2016 8% van de
ouderen aan dat zij behoefte hebben aan meer hulp. Als we kijken naar de
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welzijnsvoorzieningen dan zien we dat 38% van de ouderen in 2012 wel eens
gebruik maakt van één of meer voorzieningen. In 2016 is dit afgenomen naar
34%.

6.3. Resultaat specifieke beleidsdoelstellingen
6.3.1. Maatwerk GGD West-Brabant 2016 en 2017
De GGD West-Brabant levert naast haar basistaken ook maatwerk. Op het gebied
van preventieprogramma’s had de GGD in 2016 de volgende vier afspraken met de
gemeente Bergen op Zoom:
1. Samen sterk in maatwerk: vraaggericht werken Onderwijs en JOGG.
2. Lokale invulling van regionaal alcoholproject.
3. Fit- en gezondheidstestdag.
4. Samen sterk in maatwerk: vraaggericht werken aan collectieve preventie.
In 2016 heeft de GGD West-Brabant ten behoeve van het onderwijs de volgende
activiteiten binnen het maatwerkprogramma uitgevoerd: JOGG, de Gezonde
School, seksuele voorlichting en collectieve preventie op de Steenspil.
JOGG
Het programma JOGG verliep, na een wat stroeve start mede wegens personele
wisselingen, richting het einde van 2016/begin 2017 beter en de eerste resultaten
zijn geboekt. In samenspraak met Gezondheidscentrum De Poort wordt vanaf
januari 2017 een pilot uitgevoerd in samenwerking met JGZ van de GGD waarbij
de huisartsen aandacht besteden aan overgewicht. Bij alle kinderen die een
afspraak hebben met een huisarts, wordt de BMI (Body Mass Index) gemeten. Een
van de verpleegkundigen van de GGD West-Brabant houdt 1 maal per week
spreekuur op De Poort. Kinderen met overgewicht worden naar haar doorverwezen.
Gezonde school
Een gezonde school is een school die structureel aandacht besteedt aan
gezondheid. Om gezond gedrag te stimuleren wordt bij jonge kinderen een basis
voor de toekomst gelegd. Een school kan een keuze maken uit 9 onderwerpen op
het gebied van gezondheid. Vervolgens moet het gekozen onderwerp in alle
onderdelen van het onderwijs structureel terug komen, zowel in het beleid van de
school, communicatie richting ouders en lesmethodiek bij de kinderen. Daarnaast
hebben scholen een signalerende functie. In Bergen op Zoom zijn momenteel 7
scholen die het vignet Gezonde School mogen dragen. De Gezonde School is een
initiatief van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (hierna RIVM),
ondersteund door meerdere partijen waaronder de GGD West-Brabant. De GGD
Gezondheidsbevorderaar vervult een adviserende rol.
In 2016 heeft de Gezondheidsbevorderaar diverse scholen geadviseerd en
meegedacht over hoe de scholen het vignet kunnen behalen en wat daar voor
nodig is. Onderstaande scholen hebben hiervan gebruikt gemaakt en hebben het
vignet Gezonde school gehaald:

Het Kwadrant: thema Voeding en Sport en Bewegen.

Marco Polo: thema welbevinden en sociale veiligheid. Deze school heeft het
vignet Voeding in 2015 gehaald.

Het Palet: thema Voeding.
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Ook de scholen Kornalijn, De Grebbe, Anton van Duinkerken en de Kreek hebben
het vignet de Gezonde school al eerder behaald. Met het Roncalli is een gesprek
geweest over mogelijkheden tot het behalen van een vignet Roken, alcohol en
drugs.
Seksuele voorlichting
Ieder jaar wordt er een aantal scholen door de GGD West-Brabant benaderd voor
het geven van seksuele voorlichting. In 2016 heeft de GGD West-Brabant op het
Kellebeek college (60 leerlingen), Zoommavo (60 leerlingen), Roncalli (120
leerlingen) en Coomvliet (90 leerlingen) voorlichting gegeven. De voorlichting
wordt afgestemd op context en de doelgroep. Zo is er op het Kellebeek college
rekening gehouden met de (niet-Westerse) achtergrond van leerlingen en is er op
het Roncalli een vakantiecampagne gehouden waarbij een theaterstuk is
opgevoerd.
Steenspil
Naar aanleiding van een problematische periode op de school de Steenspil, heeft
de GGD West-Brabant op verzoek van een jongerenwerker in samenwerking met
de politie en Novadic-Kentron voorlichting gegeven op de school. Er is een
programma opgesteld waarin alle leerkrachten, leerlingen en hun ouders
meegenomen zijn. Aan de leerlingen zijn workshops gegeven over: Sexting (door
de politie), energydrankjes (door de GGD West-Brabant), alcohol en andere
genotmiddelen (door Novadic-Kentron) en seksualiteit (door de GGD WestBrabant). Daarnaast werd door een particuliere organisatie aandacht besteed aan
pesten. De jongerenwerker heeft de leerkrachten in verkorte vorm de informatie
doorgegeven welke verteld werd aan de leerlingen. In de avonduren is er een
ouderavond georganiseerd. Deze ouderavond is door 40 ouders bezocht.
Lokale invulling regionaal alcoholbeleid
De GGD heeft in samenwerking met Novadic-Kentron op verschillende momenten
ingespeeld op incidenten, waarbij ouders en pubers in een bijeenkomst zijn
voorgelicht over de gevaren van alcoholgebruik. Daarnaast heeft de GGD WestBrabant voorlichting gegeven over ‘Happy Drinks’ op het Mollerscollege.
Fit -en gezondheidsdag
Deze dag is op het laatste moment niet doorgegaan. Het was een dag voor 55+ers
waarop ze hun gezondheid konden laten testen. De reden van afblazen was dat
onvoldoende professionals beschikbaar waren om de dag door te laten gaan.
Samen sterk in maatwerk
In dit onderdeel probeert de GGD West-Brabant samen met partners in de wijk
vorm te geven aan maatwerk. In de wijk Warande vindt bijvoorbeeld om de 2
maanden de werkgroep ‘Wijk Warande’ plaats om te praten over nieuwe acties in
de wijk, problemen, verbeteringen, vragen vanuit bewoners, etc. Aan de werkgroep
nemen de volgende partijen deel: WijZijn Traverse Groep, TanteLouise Vivensis, de
politie, Medisch centrum de Poort, basisschool Kompas, de woningbouwvereniging
en GGD West-Brabant.
In 2015 heeft GGD West-Brabant meegewerkt aan het opzetten van een
programma om overgewicht tegen te gaan. Er zijn op verschillende plaatsen folders
verspreid en naar aanleiding hiervan heeft Stichting ‘Samen Werken’ contact
opgenomen met de GGD. Deze stichting begeleidt mensen uit kwetsbare
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doelgroepen en werken voor de drie Brabantse Wal gemeenten. In 2017 zal er een
workshop plaatsvinden.
Gedurende het jaar komen er regelmatig vragen binnen van organisaties, scholen
en burgers die slechts een kort antwoord behoeven. Deze vragen worden
beantwoord, eventueel doorgestuurd en afgehandeld. Daarnaast schuift de
gezondheidsbevorderaar regelmatig, op verzoek, aan bij overleggen op scholen, bij
partners of gemeente.
6.3.2. Jaarverslag TWB 2016
De meest opvallende resultaten uit het jaarverslag 2016 worden hieronder
weergegeven. TWB heeft voorafgaand aan deze rapportage de volgende doelen
gesteld:

Realiseren van contactmomenten voor risicokinderen en niet-risico kinderen:
flexibilisering van de contactmomenten.

Bereik van 95% van kinderen 0-1 jaar.

Bereik van 95% van kinderen 1-4 jaar.

Terugdringen van het niet verschijnen zonder bericht naar maximaal 5% van
de kinderen.
Het totale bereik dat TWB in West-Brabant heeft gerealiseerd ligt boven de 95%.
Voor kinderen van 0-1 jaar is dit 98% en voor kinderen van 1-4 jaar 96% (totaal
gemiddelde is 97%). In Bergen op Zoom ligt het totale gemiddelde iets lager
(94%). Het terugdringen van het niet verschijnen zonder bericht ligt hier op 6%,
dat is iets hoger dan de doelstelling.
In tabel 29 zijn de vaccinaties in Bergen op Zoom uit 2016 weergegeven.
Tabel 29. Vaccinaties BOZ
Percentage

DKTP (basis)
98,2%

HIB
98,5%

Hep B
97,9%

Pneu
97,2%

Men. C
98,0%

In het jaarverslag wordt het aantal keer vermeld dat kinderen uit Bergen op Zoom
worden doorverwezen voor advies of consultatie, waar naartoe zij worden
doorverwezen en met welke vraag en/of problemen. De meeste kinderen zijn in
2016 doorverwezen naar: VVE (250 kinderen), huisarts (116 kinderen), oogarts
(48 kinderen), kinderfysiotherapeut (42 kinderen), logopedist (37 kinderen) en
diëtist (25 kinderen). De top 3 van redenen waarom kinderen zijn doorverwezen
zijn:
1. Spraak -en taalontwikkeling (254 keer doorverwezen).
2. Heupdysplasie/luxatie (62 keer doorverwezen).
3. Psychosociale/emotionele ontwikkeling (60 keer doorverwezen).
Ook worden in het jaarverslag cijfers gegeven van overgewicht/obesitas. De cijfers
zijn afkomstig van TWB en GGD West-Brabant en zijn in tabel 30 weergegeven. De
cijfers over 2015 laten zien dat kinderen in Bergen op Zoom relatief gezien vaker
te maken hebben met overgewicht dan kinderen in de rest van West-Brabant.
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Tabel 30. Overgewicht/Obesitas
Leeftijd
2 jaar
3 jaar
3,9 jaar
5/6 jaar
10/11 jaar

West-Brabant (%)
7,5
6,5
7,4
10,9
17,3

Bergen op Zoom (%)
11,7
10,2
11,1
13,8
21,1

TWB monitort gedurende de huisbezoeken of er thuis gerookt wordt en of daar
kinderen bij zijn. In tabel 31 zijn de resultaten voor BOZ in 2016 opgenomen.
Tabel 31. Rookgedrag ouders
Tijdstip huisbezoek
Kind: 2 mnd. oud
Kind: 11 mnd. oud
Kind: 18 mnd. oud

Rookt in
van kind
2,4%
1,8%
3,5%

bijzijn

Rookt nooit
72,3%
82%
78,9%

Rookt
zonder
kind in de buurt
25,3%
16,2%
17,6%

In de jaarrapportage worden veel relevante onderwerpen aangestipt die niet
expliciet voor Bergen op Zoom worden uitgesplitst, maar voor heel West-Brabant
gelden.
Op gebied van samenwerking met de jeugdprofessional wordt in het jaarverslag
aangegeven dat in 2016 de samenwerking met de jeugdprofessional verder vorm
heeft gekregen. In de meeste gemeenten wordt de terugkoppeling vanuit de
jeugdprofessional naar de JGZ over de aangemelde kinderen erg gemist. De JGZ
heeft het gevoel overal achteraan te moeten om na te gaan of bij zorgelijke
gezinnen de hulp wel gestart/ gerealiseerd is. Voor Bergen op Zoom geldt dat:

Jeugdprofessionals en jeugdverpleegkundigen elkaar redelijk weten te vinden
rondom casuïstiek, wel nog zoeken wie wat oppakt. Nu jeugdprofessionals in
een aparte ruimte zitten wordt het wel weer meer een “eilandje”.

Er in 2016 een gezamenlijke bijeenkomst geweest waarbij een presentatie is
gegeven om uit te leggen wat de JGZ doet.

Zorg rondom zorgelijke gezinnen niet altijd tijdig wordt opgepakt door de
jeugdprofessional en de terugkoppeling hierover ontbreekt.
Het goed samenwerken en elkaar op de hoogte houden van wat er speelt, blijft
prioriteit.
6.3.3. Subsidie Stichting WijZijn Traverse Groep 2017
Ten aanzien van de resultaten van de subsidie aan WijZijn Traverse Groep
verwacht de gemeente ieder kwartaal een voortgangsrapportage. WijZijn Traverse
Groep heeft twee kwartaalrapportages aangereikt in de vorm van een
powerpointpresentatie. In deze rapportages staan weinig kwantitatieve gegevens
vermeld. De belangrijkste resultaten uit het 3e kwartaal van 2016 zijn:

In het opbouwwerk zijn veel projecten en daarbinnen veel contacten en
verbindingen gelegd.

In het maatschappelijk werk is er een toename van korte contacten door de
inzet van het spreekuur.

In dit spreekuur komen vooral mensen voor hun financiën: er is een grote
afhankelijkheid van de kredietbank, bewindvoering en ISD. WijZijn Traverse
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Groep is ook actief met vroegsignalering van andere kwetsbare doelgroepen,
zoals dementerende ouderen en dak- en thuislozen.
In het ouderenwerk ziet men een toename in ouderenmishandeling.
Bij Sociale Raadslieden wordt de kwaliteit verbeterd door inzet HBO-niveau en
juridische studenten.
Mantelzorg: WijZijn Traverse Groep ziet een toename in gesprekken met
mantelzorgers.
Buurtbemiddeling: 35 aanmeldingen, 31 trajecten in behandeling genomen.
Van deze trajecten zijn er inmiddels 21 afgerond waarvan 76,2% positief.
Voor de opvang van zwerfjongeren waren 60 aanmeldingen.







De duiding van bovenstaande gegevens is wat lastig omdat de context vanuit een
powerpointpresentatie niet altijd voldoende duidelijk is en kwantitatieve gegevens
niet altijd voor handen zijn.
6.3.4. Subsidie aan verslavingszorg Novadic-Kentron 2016
In tabel (32) zijn de bereikcijfers van Novadic-Kentron uit 2016 weergegeven. De
cijfers van Bergen op Zoom zijn afgezet tegen de cijfers uit heel de regio Westelijk
Noord-Brabant (bestaande uit Bergen op Zoom, Roosendaal, Halderbergen,
Rucphen, Steenbergen en Woensdrecht). Er staan 208 mannen uit Bergen op Zoom
onder behandeling bij Novadic-Kentron en 55 vrouwen. Het gros van de cliënten uit
Bergen op Zoom is tussen de 24 en 50 jaar oud (58%), gevolgd door 50 jaar en
ouder (33%), 18 t/m 23 jaar (8%) en beneden de 18 jaar (1%). In de
onderstaande tabel is per type verslaving uitgesplitst hoeveel cliënten uit
respectievelijk Bergen op Zoom en vanuit geheel Westelijk Noord-Brabant onder
behandeling staan bij Novadic-Kentron.
Tabel 32. Bereikprestaties Novadic-Kentron 2016
Aantal cliënten
(in behandeling)
Alcohol
Opiaten
Opwekkende middelen
(cocaïne, amfetamine)
Hallucinerende middelen
(extasy)
Cannabis
GHB
Gokken
Nevencliënten
Overig/onbekend

BOZ (abs.)
252

Westelijk Noord Brabant (abs.)
822

65
31
38

275
85
123

1

5

24
15
14
14
50

65
58
29
58
124

6.4. Bijzondere activiteiten
6.4.1. Evaluatieverslag ‘Oefening Geïnfecteerd’ Gemeente Bergen op Zoom
Dit verslag is opgesteld door GGD West Brabant en gaat over een rampenoefening
bij een uitbraak van infectieziekten in de gemeente Bergen op Zoom in januari
2016.
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Doelen
Het algemene doel van de oefening is dat de deelnemers na afloop van de oefening
zicht hebben op ieders taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden ten tijden
van een infectieziekte-uitbraak. Het gaat om een open oefendoel waarbij het
kunnen handelen in een nieuwe situatie voorop staat en er niet één juiste
oplossing/werkwijze is. De deelnemers zijn na afloop van de oefening beter op
elkaar ingespeeld (ze hebben elkaar ook beter leren kennen en weten wie waarvoor
verantwoordelijk is) doordat zij gezamenlijk aan hetzelfde gemeenschappelijk doel
hebben gewerkt, namelijk het bestrijden van een infectieziekte-uitbraak.
Per deelnemer of deelnemersgroep is er ook nog een aantal doelen opgesteld. Zo
moet de burgemeester in staat zijn om n.a.v. adviezen van een arts, beslissingen
te kunnen nemen en moet de arts op zijn beurt in staat zijn om adviezen te geven
aan de burgemeester waarmee hij/zij een goede beslissing kan nemen. Verder zijn
veel doelen gericht op elkaar leren kennen en de taken, verantwoordelijkheden en
bevoegdheden leren kennen.
Evaluatie
De deelnemers waren redelijk enthousiast: de oefenvorm, deskundige begeleiding
en het scenario werden goed ontvangen. Veel eye-openers: er zijn regelmatig
brandoefeningen geweest, maar nog nooit een infectieziekte-oefening. Een greep
uit de verbeterpunten: politie bij oefening betrekken, iets meer rust en inlichtingen
in het begin, is het realistisch om bij grote ramp met z’n allen bij elkaar te kunnen
komen om te vergaderen?
Oefendoelen bereikt?

Het merendeel van de deelnemers kende elkaar vooraf niet omdat er nooit op
dit specifieke thema geoefend is: nu kent men elkaar wel.

Voor de oefening wisten de deelnemers niet wie vanuit de gemeente/
infectieziekte-bestrijdingsteam betrokken zijn bij een dergelijke ramp. Nu weet
iedereen dat wel.

Voor de oefening had de helft van de deelnemers (globaal) zicht op de taken,
bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de betrokken functionarissen uit
de gemeenten c.q. team infectieziektebestrijding. Door te oefenen ontdekten
de deelnemers door ervaring waar daadwerkelijk de bevoegdheden/taken en
verantwoordelijkheden liggen (na oefening was het nog wel onduidelijk op
welke manier de inzet vanuit het rampenteam plaatsvindt).

Het merendeel van de deelnemers is vertrouwd geraakt met het gezamenlijk
bestrijden van een infectieziekte-uitbraak.
De burgemeester was in staat een beslissing te nemen op basis van het advies van
de arts. Het is als arts soms wel lastig om te bepalen tot hoe ver het advies moet
reiken en om goed te bewaken dat de arts niet teveel taken naar zich toe trekt.
6.4.2. Bevindingen
Op basis van het literatuuronderzoek kan ten aanzien van de resultaten van het
beleid van de gemeente Bergen op Zoom op het terrein van publieke
gezondheidszorg het volgende worden geconstateerd:

De GGD West-Brabant houdt zich uitvoerig bezig met onderzoek en analyse
van de volksgezondheid van de bevolking van de regio als geheel en Bergen op
Zoom in het bijzonder. Deze gegevens zijn niet altijd één op één aan elkaar te
koppelen omdat de vraagstelling per jaar licht varieert.
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Over het algemeen is de gezondheidssituatie in Bergen op Zoom tussen 2012
en 2016 redelijk gelijk gebleven en in sommige gevallen licht verslechterd.
Positief zijn de resultaten op het gebied van roken (dit is vooral bij ouderen
afgenomen) en lidmaatschap van (sport)verenigingen. Negatief is de grote
toename op het gebied van overgewicht en de grote stijging van het
percentage eenzame ouderen. Minder ouderen ontvangen hulp in het kader van
hun gezondheid, waar 8% van deze ouderen in 2016 aangeeft graag meer hulp
te willen.
De gegevens die de GGD West-Brabant verzamelt zijn algemeen en slechts
beperkt te koppelen aan de gemeentelijke beleidsdoelstellingen.
Het gemeentelijke beleid en de resultaten daarvan in de Bergse samenleving
worden niet of nauwelijks onderzocht.
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7.

Conclusies en aanbevelingen

7.1. Inleiding
In de Wet Publieke Gezondheid (WPG) zijn de wederzijdse verantwoordelijkheden
van gemeenten en Rijk geregeld op het gebied van de publieke gezondheid. De
volgende taken zijn toebedeeld aan gemeenten:
Publieke gezondheidszorg (art. 2).
Jeugdgezondheidszorg (art. 5).
Ouderengezondheidszorg (art. 5a).
Infectiebestrijding (art. 6).
In de Wet is tevens (art. 14) aangegeven dat ter uitvoering van deze taken de
colleges van burgemeester en wethouders van gemeenten die behoren tot een
regio als bedoeld in de "Wet veiligheidsregio’s, via het treffen van een
gemeenschappelijke regeling zorg dragen voor de instelling en instandhouding van
een regionale gezondheidsdienst in die regio. Daar is aan toegevoegd (art.16) dat
voordat besluiten worden genomen die belangrijke gevolgen kunnen hebben voor
de publieke gezondheidszorg het college van burgemeester en wethouders advies
aan de gemeentelijke gezondheidsdienst (hierna GGD) dient te vragen.
In art. 13 zijn bepalingen op genomen met betrekking tot de beleidsvorming op
landelijk en gemeentelijk niveau:
1. Onze Minister stelt elke vier jaar een landelijke nota gezondheidsbeleid en een
landelijk programma voor uitvoering van onderzoek vast op het gebied van de
publieke gezondheid.
2. De gemeenteraad stelt binnen twee jaar na openbaarmaking van de nota,
bedoeld in het eerste lid, een nota gemeentelijk gezondheidsbeleid vast,
waarin de raad in ieder geval aangeeft:
a. wat de gemeentelijke doelstellingen zijn ter uitvoering van de in de in
artikel 2,5, 5a en 6 genoemde taken;
b. welke acties in de bestreken periode worden ondernomen ter realisering
van deze doelstellingen;
c. welke resultaten de gemeente in die periode wenst te behalen;
d. hoe het college van burgemeester en wethouders uitvoering geeft aan de in
artikel 16 genoemde verplichting.
De wet kent een systematiek waarbij door de Rijksoverheid, i.c. het Ministerie van
VWS iedere vier jaar een landelijke nota Volksgezondheidsbeleid wordt opgesteld.
In die nota worden onder meer de speerpunten voor een periode van 4 jaar
vastgesteld. De laatste landelijke nota is op 4 december 2015 verschenen. Twee
jaar daarna moeten gemeenten hun lokale nota hebben vastgesteld. De
Rekenkamer West-Brabant wil de voorbereiding van het nieuw te vormen beleid
ondersteunen door een evaluatie van het beleid in de voorgaande periode (20122016). Nadat ook de gemeente de interesse hiervoor kenbaar heeft gemaakt is de
uitvoering van dit onderzoek opgenomen in het jaarplan.
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7.2. Conclusies
Op grond van de bevindingen uit de voorgaande hoofdstukken komt de
Rekenkamer tot onderstaande conclusies. Deze conclusies zijn gebaseerd op de
beleidscyclus en vormen het antwoord op de centrale onderzoeksvraag in hoeverre
het gezondheidsbeleid van de gemeente Bergen op Zoom als doeltreffend,
doelmatig en rechtmatig is aan te merken.
7.2.1. Gezondheidsbeleid integraal onderdeel van het beleid in het sociaal domein
De gemeente Bergen op Zoom heeft er voor gekozen het lokaal gezondheidsbeleid
integraal te positioneren binnen het sociaal domein, zoals dit is opgetekend in
“Samen Leven Samen Doen”, Nota Sociaal Beleid 30 oktober 2013. Dit is een
strategische nota, die als gevolg van de transities en uitbreiding van de
gemeentelijke rol, handvatten wil bieden voor het vormgeven van het sociaal
domein. In de nota wordt de visie uitgewerkt aan de hand van de thema’s
opgroeien en ontwikkeling, gezond & gelukkig en werk, inkomen & vrijetijd. Binnen
elk van deze thema’s worden de uitgangspunten uitgewerkt en een aantal
speerpunten beschreven.
7.2.2. Gewijzigde invulling van beleidscyclus door ontwikkeling tot regiegemeente
Een belangrijke ontwikkeling in de periode van onderzoek is de transitie in het
sociaal domein, waarbij de gemeente meer, nieuwe en andere taken heeft
gekregen. Ook de gemeentelijke rol is veranderd. Er wordt niet alleen een groter
beroep gedaan op inwoners, maar inwoners willen zelf ook meer doen.
De gemeente Bergen op Zoom heeft zich actief ontwikkeld tot een regie- en
netwerkorganisatie1. Kenmerkend hiervoor is dat meer taken worden uitbesteed en
de gemeente zelf functioneert als opdrachtgever. Er wordt meer op afstand,
bestuurlijk strategisch gestuurd en maatschappelijke vraagstukken worden samen
met maatschappelijke partners, inwoners en/of regiogemeenten aangepakt. Er is
sprake van een gezamenlijk optrekken in plaats van een meer verticale sturing
waarbij de gemeente maatschappelijke vraagstukken volledig naar zich toetrekt en
eenzijdig bepaalt wat er moet gebeuren.
Zolang de regie en het toezicht op de resultaten van deze taken in handen blijft
van de gemeente en de gemeenteraad, verandert de rol van de gemeente in wezen
niet 2 . De politieke verantwoording en de regie op het beleid en de uitvoering
blijven bij het bestuur en de gemeenteraad. De rolinvulling, binnen de door de raad
gestelde kaders, verandert echter wel. Dit geeft de gemeente mogelijkheden om
samen met maatschappelijke partners en regiogemeenten oplossingen te vinden
voor maatschappelijke problemen en/of de uitvoering van taken.
In de nieuwe context van een veranderende rolinvulling heeft de gemeente Bergen
op Zoom met de nota “Samen Leven Samen Doen” in het lokaal gezondheidsbeleid
een beweging ingezet van beleidsbepaling – Kadernota lokaal gezondheidsbeleid
2008 – 2012 – naar beleidsvorming in samenspraak en samenwerking met
partners. De Rekenkamer stelt vast dat dit de gemeente niet ontslaat van haar
taak en rol als opdrachtgever en dat de kern van de beleidscyclus onverkort geldt:
stellen van heldere doelen, duidelijke afspraken maken met uitvoeringsorganisaties
1

2
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Nota Samen leven Samen doen, nota sociaal domein. Gemeente
op Zoom, 2013.
http://www.raadslid.nu/sites/www.raadslid.nu/files/redactie/controle_en_
verantwoording_in_een_veranderend_lokaal_bestuur_onderzoek.pdf
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Bergen

over de te leveren prestaties en monitoring en evaluatie van prestaties en effecten
om te kunnen vaststellen of de uitvoering op koers ligt.
7.2.3. Op onderdelen geen of beperkte invulling aan wettelijk voorgeschreven wijze
van beleidsvorming
Geen eigen nota Gezondheidsbeleid
In de onderzoeksjaren 2012 en 2013 was de Kadernota lokaal gezondheidsbeleid
2008-2012 “Bewegen, verbinden en voorkomen” van kracht. De speerpunten uit
deze nota zijn bewegen, preventie van overgewicht, preventie van depressie,
verslaving jongeren, verbinding (relatie) gemeente versus 1 e lijnsgezondheidszorg
versterken (m.n. huisartsen en fysiotherapeuten), participatie van doelgroepen
waaronder allochtonen en chronisch zieken en gehandicapten binnen het lokaal
gezondheidsbeleid en volksgezondheid als integraal onderdeel van andere
beleidsterreinen.
De nota sluit daarmee aan bij de speerpunten uit de Preventienota van het Rijk
“Kiezen voor gezond leven 2007-2010”, te weten: roken, schadelijk alcoholgebruik,
overgewicht (bewegen & voeding), diabetes en depressie. De kadernota “Bewegen,
verbinden
en
voorkomen”
volgt
de
beleidscyclus:
per
speerpunt
(beleidsdoelstelling) geeft de gemeente een omschrijving welke activiteiten er
moeten worden uitgevoerd, wat het gewenste resultaat is en welke partijen erbij
betrokken worden. Naar aanleiding van de Rijksnota gezondheidszorg 2011 is er
geen nieuwe gezondheidsnota verschenen. De gemeente heeft gekozen voor een
integrale aanpak, waarbij de publieke gezondheidzorg onderdeel is van het sociaal
domein en is opgenomen in de nota “Samen Leven, Samen Doen” uit 2013. Deze
nota wordt geacht de drie decentralisaties te ‘dekken’ alsmede de WPG. In deze
opzet wordt niet of slechts beperkt invulling gegeven aan de in de WPG
voorgeschreven werkwijze bij het opstellen van de gemeentelijke nota
Gezondheidsbeleid. Er zijn geen doelstellingen opgenomen voor de reguliere taken
van de gemeente op het terrein van de publieke gezondheid. Ook ontbreken
doelstellingen voor de taken van de GGD, zoals het bewaken van
gezondheidsaspecten
in
bestuurlijke
beslissingen,
bijdragen
aan
preventieprogramma’s, bevorderen van medische milieukundige zorg, technische
hygiënezorg
en
psychosociale
hulp
bij
rampen,
ouderenzorg
en
infectieziektebestrijding. Er wordt geen beschrijving gegeven welke activiteiten
hiervoor moeten worden uitgevoerd, wat het gewenste resultaat is en welke
partijen erbij zijn betrokken.
In dit onderzoek zijn naast de nota ‘Samen Leven, Samen Doen’, de rijksnota’s en
de eerdere gezondheidsnota ook veel andere beleidsdocumenten bestudeerd.
Binnen deze documenten zijn voorbeelden gevonden waarbij op enkele specifieke
onderdelen tot meer geconcretiseerde beleidsvorming is gekomen. Zo zijn er
bijvoorbeeld duidelijke doelstellingen geformuleerd ten aanzien van de gezondheid
van jongeren in de wijk Fort-Zeekant waarop de gemeente zich vanaf 2016 richt.
Ook
in
het
sportbeleid
heeft
de
gemeente
een
aantal
concrete
beleidsdoelstellingen/outcomes benoemd. Op gebied van de JGZ heeft in 2017 een
ambtelijk-bestuurlijke werkgroep advies uitgebracht om in twee jaar toe te groeien
naar een definitieve invulling van ‘lokaal verbinden’ per gemeente in het
basispakket JGZ. In 2018 en 2019 wordt praktijkervaring opgedaan, waarna lokaal
verbinden opnieuw geagendeerd wordt in het AB van de GGD West-Brabant. De
uitvoering van de activiteiten van lokaal verbinden worden in 2018 en 2019
gemonitord.
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Ondanks deze goede voorbeelden is door de transitie in het sociaal domein en de
keuze van de gemeente het gezondheidsbeleid onder te brengen in een nota die
mede tot doel heeft een instrument te zijn voor gemeentelijke regie- en
netwerksamenwerking, de beleidscyclus binnen de wettelijke taken van de
gemeente op basis van de WPG op de achtergrond geraakt. De wettelijke taken
van de gemeente voor het lokaal gezondheidsbeleid blijven buiten beschouwing.
Hierdoor geeft de gemeente in de wijze van beleidsvorming te beperkt vorm aan
het bevorderen van de gezondheid van haar inwoners op basis van de WPG.
Onvoldoende beeld van de gezondheidssituatie van de bevolking
Op basis van de WPG dienen gemeenten zorg te dragen voor het verwerven van
inzicht in de gezondheidssituatie van de bevolking door middel van het verzamelen
van gegevens hierover. De gemeente Bergen op Zoom heeft hiervoor geen
beleidsdoelstellingen geformuleerd. Periodiek stelt de GGD West-Brabant voor
Bergen op Zoom een gezondheidsmonitor op met daarin een cijfermatige analyse
van de gezondheidssituatie van de bevolking. Daarnaast wordt aandacht besteed
aan specifieke groepen zoals de gezondheidssituatie van jongeren en ouderen. De
vertaalslag van de monitorgegevens naar beleidsinformatie die als basis kunnen
dienen voor het formuleren van beleidsinhoudelijke doelstellingen ontbreekt. Mede
door het niet formuleren van beleidsdoelstellingen en het ontbreken van de
vertaalslag van de cijfermatige analyse naar beleidsinformatie is er onvoldoende
beeld van de staat van de gezondheid van de bevolking van Bergen op Zoom op
basis waarvan de speerpunten voor lokaal beleid kunnen worden bepaald.
Geen duidelijke aansluiting op de speerpunten van Rijk en gemeente
In de nota “Samen Leven Samen Doen” wordt binnen de uitgewerkte visie
gerefereerd aan het lokaal gezondheidsbeleid. Voorbeelden hiervan zijn “een
gezonde leefomgeving als voorwaarde tot zelfredzaamheid” en “het vormgeven van
(preventieve) gezondheidszorg door samenwerking tussen professionals en
inwoners en het bevorderen van een gezonde leefstijl”. Er is geen duidelijke
aansluiting op de speerpunten van de landelijke nota gezondheidsbeleid (2015),
zoals bijvoorbeeld roken, overmatig alcoholgebruik, (ernstig) overgewicht,
bewegen, depressie en diabetes. De strategie van de gemeente Bergen op Zoom
ten
aanzien
van
de
publieke
gezondheidszorg
bestaat
uit
het
subsidiëren/bekostigen van de vier belangrijkste partners: GGD West-Brabant,
WijZijn Traverse Groep, TWB en Novadic-Kentron. De opdracht aan de partners is
niet helder geformuleerd en bestaat grotendeels uit het herhalen van de
beleidsdoelstellingen zonder concrete criteria voor output en outcome. De partners
doen voorstellen, die door de gemeente worden geaccordeerd. Wat gemist wordt is
dat de gemeente hier regie op voert. Gevolg van deze werkwijze is dat deze niet
leidt tot heldere kaderstelling door de raad met betrekking tot de te realiseren
speerpunten van beleid, waarna er een beperkte basis is om invulling aan de
controlerende rol te kunnen geven.
Daar staat tegenover dat in de verdeling van kosten de GGD West-Brabant de
wettelijke verantwoordelijkheden van de gemeente en de GGD West-Brabant voor
een groot deel terugkomen. In die zin lijkt het te gaan om ‘business as usual’. Het
gaat hier immers om wettelijke verantwoordelijkheden en taken die al sinds jaar en
dag bij de GGD horen.

71

Lokaal gezondheidsbeleid

7.2.4. Veel uit de Wet Publieke Gezondheid voorgeschreven activiteiten worden
uitgevoerd, op onderdelen relevante ontwikkelingen
Uitvoering geeft invulling aan merendeel doelstellingen
In de uitvoering wordt wel degelijk professioneel invulling gegeven aan de meeste
doelstellingen uit de wet en de landelijke nota’s. Een voorbeeld hiervan is het
bewaken van gezondheidsaspecten in bestuurlijke beslissingen. De GGD WestBrabant geeft gevraagd en ongevraagd advies, evenals de andere partners van de
gemeente. TWB geeft – ook zonder dat dit in expliciete doelen is vastgelegd prenatale voorlichting aan toekomstige ouders.
Rondom bewegen is er een uitvoeringsprogramma en een nieuwe uitvoerder
(F!tfabriek) die uitvoering geeft aan het spelen, bewegen en sporten (een van de
speerpunten uit de landelijke nota’s gezondheidszorg). Extra aandacht voor sport
en bewegen is er ook binnen het JOGG-programma. Naast de uitvoering van het
landelijke gezondheidsbeleid, geven partijen ook uitvoering aan doelstellingen uit
het lokaal beleid zoals meer afstemming zorgkantoor - zorgverzekeraars en
gemeente. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan bredere vormen van overleg
met diverse partners in de uitvoering. Op initiatief van huisarts Raat heeft
inmiddels overleg plaatsgevonden tussen 3 huisartsen, de gemeente, WMO en JGZ.
Onderzoek en analyse gezondheid van de bevolking
De GGD West-Brabant houdt zich uitvoerig bezig met onderzoek en analyse van de
gezondheid van de bevolking van de regio West-Brabant in zijn geheel en Bergen
op Zoom in het bijzonder. Uit de GGD-monitors komt naar voren dat de
gezondheidssituatie in Bergen op Zoom tussen 2012 en 2016 redelijk gelijk
gebleven is en op sommige gevallen licht is verslechterd. Er zijn enkele positieve
uitschieters in de resultaten (bijvoorbeeld de afname van het aantal personen dat
rookt en een toename van het aantal personen dat lid is van een sportvereniging),
maar ook enkele negatieve uitschieters in de behaalde resultaten (de grote
toename op het gebied van overgewicht en de stijging van het percentage
eenzame ouderen). Minder ouderen ontvangen hulp in het kader van hun
gezondheid, waar 8% van deze ouderen in 2016 aangeeft graag meer hulp te
willen.
Omdat er om de 4 jaar lichte aanpassingen in de vragenlijsten van de GGD
monitoren gemaakt worden is het lastig een trend te zien. Dit komt mede doordat
de vragen voor de monitor iedere vier jaar opnieuw landelijk worden vastgesteld.
Hierdoor ontbreekt soms de informatie die regionaal van belang is. Wanneer de
gemeente Bergen op Zoom toch extra informatie wil over bepaalde wijken of
subgroepen, dan kan ze een extra steekproef bij de GGD West-Brabant aanvragen.
Over het algemeen zijn de gegevens van de GGD West-Brabant beperkt te
koppelen aan de gemeentelijke beleidsdoelstellingen. Er ontbreekt een vertaalslag
van de monitorgegevens naar het beleid en de gemeentelijke beleidsdoelstellingen
en de resultaten daarvan op de samenleving in Bergen op Zoom, worden
nauwelijks onderzocht.
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7.2.5. Beperkt inzicht in de effectiviteit van het beleid
Doelstellingen zijn niet helder geformuleerd
De speerpunten in de nota “Samen Leven Samen Doen” zijn globaal geformuleerd.
Een voorbeeld hiervan is: “We zetten in op samenwerking tussen professionals en
inwoners om de (preventieve) gezondheidszorg en de ondersteuning van inwoners
in de gemeente Bergen op Zoom vorm te geven. Hierbij kijken we over elkaars
grenzen heen”. Er zijn voor het lokaal gezondheidsbeleid geen helder
geformuleerde doelstellingen en maatschappelijke effecten vastgesteld. De
gemeente laat het aan haar maatschappelijke partners over deze te concretiseren.
Zo zijn er in de beleidsnota Wonen uit 2014, mede als gevolg van de economische
crisis, geen beleidsdoelstellingen genoemd ten aanzien van woningen voor mensen
met een beperking of ouderen. Woningcorporaties worden uitgenodigd voor deze
categorie te bouwen zonder dat daaraan concrete kwalitatieve- en kwantitatieve
doelstellingen worden verbonden. Een uitzondering hierop is de kadernota Sport en
Bewegen 2012 – 2016, waarin op basis van een door het college van B&W
vastgesteld kader een aantal kwantitatieve doelstellingen zijn genoemd die
concreet worden uitgewerkt in een uitvoeringsnota.
Ondanks goede voorbeelden wordt de gemeenteraad binnen het gehele lokaal
gezondheidsbeleid onvoldoende in stelling gebracht om invulling te kunnen geven
aan haar kaderstellende en controlerende rol.

7.3. Aanbevelingen
Op basis van het onderzoek en in antwoord op de onderzoeksvraag heeft de
Rekenkamer vastgesteld dat het gezondheidsbeleid in Bergen op Zoom is
gepositioneerd als integraal onderdeel van het beleid in het sociaal domein. Door
de ontwikkeling tot regiegemeente en netwerkorganisatie wordt de beleidscyclus
voor het lokaal gezondheidsbeleid gewijzigd ingevuld. Op onderdelen wordt niet of
beperkt invulling gegeven aan de wettelijk voorgeschreven wijze van
beleidsvorming: geen eigen nota gezondheidsbeleid, onvoldoende beeld van de
gezondheidssituatie van de bevolking en het ontbreken van duidelijke aansluiting
op speerpunten van Rijk en gemeente. Daartegenover staat dat veel van de uit de
WPG voorgeschreven activiteiten op professioneel niveau worden uitgevoerd en er
op onderdelen relevante ontwikkelingen zijn: de uitvoering geeft invulling aan
merendeel van de doelstellingen en GGD West-Brabant onderzoekt en analyseert
de gezondheid van de bevolking. Echter door het niet helder formuleren van
doelstellingen voor het lokaal gezondheidsbeleid op basis van de WPG is er beperkt
inzicht in de effectiviteit van het beleid.
Op basis van
geformuleerd.

bovenstaande

conclusies

zijn

de

volgende

aanbevelingen

7.3.1. Invulling geven aan beleidscyclus
De gemeente Bergen op Zoom heeft er voor gekozen het lokaal gezondheidsbeleid
integraal op te nemen in het beleid voor het sociaal domein zoals dit is opgetekend
in “Samen Leven Samen Doen”. Recent heeft de gemeente in samenwerking met
de andere twee gemeenten op de Brabantse Wal (Steenbergen en Woensdrecht)
een uitgangspuntennotitie opgesteld ter voorbereiding van het beleidsplan “Sociaal
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domein Brabantse Wal 2018 – 2022”. Om te toetsen of de geformuleerde
uitgangspunten worden onderschreven, aangevuld of anders geformuleerd moeten
worden is deze startpuntennotitie in oktober 2017 met de gemeenteraad
besproken. Het uiteindelijke beleidsplan zal in januari 2018 aan de gemeenteraad
worden voorgelegd. De reikwijdte van het beleidsplan is verbreed ten opzichte van
de visies uit 2013. Er wordt nadruk gelegd op verbinding met - en samenhang
tussen - de verschillende beleidsterreinen. Volksgezondheid, inclusief preventie en
handhaving alcohol valt binnen de reikwijdte van dit beleidsplan, maar wordt per
gemeente vormgegeven.
De Rekenkamer adviseert om in overleg tussen raad en college van B&W te
bepalen hoe invulling wordt gegeven aan de beleidscyclus voor het lokaal
gezondheidsbeleid voor wat betreft de wettelijke taken van de gemeente op basis
van de WPG.
7.3.2. Voldoen aan de in de wet voorgeschreven werkwijze
Op basis van de WPG dient de gemeente twee jaar na het verschijnen van de
landelijke nota Volksgezondheid, de nota lokaal gezondheidsbeleid vastgesteld te
hebben. Eind 2015 is de landelijke nota gezondheidsbeleid 2016-2019 verschenen
wat betekent dat voor 2018 de nieuwe nota lokaal gezondheidsbeleid 2018 – 2022
dient te verschijnen. De Rekenkamer acht het wenselijk om de uitgangspunten van
de WPG één op één over te nemen in het gemeentelijk gezondheidsbeleid, opdat
deze duidelijk zijn voor de gemeenteraad, het college van B&W, ambtelijke
organisatie en maatschappelijke partners. De Rekenkamer adviseert om hiervoor
een lokale nota gezondheidsbeleid op te stellen aanvullend aan de nota voor het
“Sociaal Domein Brabantse Wal”. Volksgezondheid valt weliswaar binnen de
reikwijdte van deze nota, maar wordt conform de WPG per gemeente
vormgegeven.
7.3.3. Opstellen concrete beleidsdoelstellingen voor het lokaal gezondheidsbeleid
Conform de beleidscyclus worden op basis van de prioriteiten uit de landelijke nota
gezondheidsbeleid en de situatie in Bergen op Zoom speerpunten voor het lokaal
gezondheidsbeleid 2018 – 2022 geformuleerd, die de wenselijke situatie aangeven
voor de gezondheid van de bevolking. Op basis van de beoogde maatschappelijke
effecten worden beleidsinhoudelijke doelstellingen geformuleerd voor uitvoering
van de wettelijke taken van de WPG, die binnen de looptijd van de nota
gerealiseerd kunnen worden.
Ten aanzien van de onderbouwing van de staat van de lokale gezondheid in Bergen
op Zoom adviseert de Rekenkamer de gemeente om, in samenspraak met de
andere gemeenten in de GGD - regio, de GGD West Brabant opdracht te geven om
de cijfermatige analyse te vertalen naar beleidsinformatie op basis waarvan
concrete beleidsinhoudelijke doelstellingen voor het lokaal gezondheidsbeleid
geformuleerd kunnen worden. Vervolgens kunnen hieraan middelen en eventueel
outcome/output-afspraken gekoppeld worden.
7.3.4. Regie op inhoud en beleidsbepaling
De gemeente is de afgelopen jaren meer verschoven richting een regie- en
netwerkorganisatie. Dit betekent dat bepaalde taken worden uitbesteed en het
beleid meer samen met partners en burgers wordt ingevuld. Vanuit dit onderzoek
komt de wens naar voren dat de gemeente meer regie voert en bestuurlijk
strategisch gaat sturen. Concrete beleidsdoelen zijn hieraan ondersteunend en
maken meer samenhang tussen doelstellingen, strategie en uitvoering mogelijk. De
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Rekenkamer adviseert de gemeente gezamenlijk op te trekken met haar
maatschappelijke partners om zo oplossingen te vinden voor maatschappelijke
problemen en de uitvoering van taken. De wettelijke taken op basis van de WPG,
de prioriteiten uit de landelijke nota en beleidsinformatie afkomstig van de
gegevens uit de GGD-monitoren vormen hiervoor de basis. Vanuit de rol als
opdrachtgever is het belangrijk om duidelijke afspraken te maken met de
uitvoeringspartners over het doelbereik en de gewenste resultaten. De
Rekenkamer adviseert om in de bestekken/uitvoeringsafspraken expliciet de
beleidsdoelstellingen op te nemen en hier eventueel outcome/output-afspraken aan
te koppelen.
7.3.5. Aansturing op monitoring en resultaten
Het is niet duidelijk in hoeverre gegevens uit de rapportages van de
uitvoeringsorganisaties worden gebruikt voor het formuleren van nieuwe
beleidsdoelstellingen. Om zicht te krijgen in hoeverre het aanbod van de
uitvoeringsinstellingen aansluit op de vraag adviseert de Rekenkamer dat de
gemeente afspraken maakt met de uitvoeringsinstellingen waarover gerapporteerd
dient te worden. Door inzicht in de resultaten van voorzieningen en verklaringen
waarom bepaalde resultaten wel of niet behaald zijn kan het gevoerde beleid beter
worden gemonitord en geëvalueerd. Op basis daarvan kan de gemeente besluiten
haar beleid al dan niet aan te passen. De resultaten uit jaarrapportages kunnen
gebruikt worden om in samenhang met de gegevens uit de GGD-monitoren het
beleid bij te sturen en nieuwe beleidsdoelstellingen te formuleren.
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8.

Gesprekslijst
Voor de uitvoering van dit onderzoek is gesproken met:
De heer M. Franken, Bergse Actieve Senioren.
Mevrouw Y. Kammeijer – Luycks, portefeuillehouder gemeente Bergen op Zoom.
Mevrouw I. Krijger, manager Thuiszorg West-Brabant.
Mevrouw W. Michel, beleidsadviseur GGD West-Brabant.
Mevrouw B. van Oers, sectormanager jeugdgezondheidszorg GGD West-Brabant.
De heer R. Ouchene, beleidsmedewerker Sport gemeente Bergen op Zoom.
De heer M. Raat, huisarts.
De heer R. van Roosmalen,
coördinator Novadic-Kentron.

senior

preventiemedewerker

en

gemeentelijk

De heer A. van Rijen, directeur WijZijn Traverse Groep.
De heer J. Vrijsen, zorginkoper integrale zorg en projectleider dementiezorg
Zorgverzekeraar VGZ.
Mevr. M. van de Wijgert, directiesecretaris en strategisch adviseur GGD WestBrabant.
Mevrouw A. van der Zijde, directeur GGD West-Brabant.
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9.

Reactie college op conceptrapport
Op 25 oktober 2017 heeft de Rekenkamer het conceptrapport aangeboden voor
bestuurlijk hoor en wederhoor. Het college heeft hierop gereageerd bij brief van 22
november jl. De inhoud van deze brief is onderstaand integraal verwoord.

Beste heer Clayden,
Hartelijk dank voor het toezenden van de conceptrapportage onderzoek
Gezondheidsbeleid in het kader van het bestuurlijk hoor en wederhoor. Graag
geven wij u hierbij onze reactie.
In uw conceptrapportage komt u tot de volgende conclusies:
1. gezondheidsbeleid is integraal onderdeel van het beleid in het sociaal domein;
2. de gewijzigde invulling van de beleidscyclus komt door de ontwikkeling tot
regiegemeente;
3. op onderdelen wordt geen of beperkte invulling gegeven aan de wettelijk
voorgeschreven wijze van beleidsvorming;
4. veel uit de Wet Publieke Gezondheid voorgeschreven activiteiten worden
uitgevoerd, op onderdelen zijn er relevante ontwikkelingen;
5. er is beperkt inzicht in de effectiviteit van het beleid.
De conclusies genoemd onder 1, 2 en 4 kunnen wij zonder meer onderschrijven.
Het rapport bevat een juiste weergave van het integraal positioneren van het
lokaal gezondheidsbeleid binnen het sociaal domein door middel van de nota
“Samen Leven Samen Doen”. De ontwikkeling van de gemeente Bergen op Zoom
tot regie- en netwerkorganisatie is eveneens correct beschreven. En aan het
merendeel van de doelstellingen uit de Wet Publieke Gezondheid en landelijke
nota's wordt inderdaad invulling gegeven. De conclusie ten aanzien van het
onderzoek en analyse van de bevolking delen wij ook.
De conclusie dat er op onderdelen geen of beperkte invulling wordt gegeven aan de
wettelijk voorgeschreven wijze van beleidsvorming kunnen we niet volledig volgen.
In de paragraaf over het ontbreken van een eigen nota gezondheidsbeleid staat dat
er in de nota "Samen Leven Samen Doen” geen doelstellingen zijn opgenomen
voor de reguliere taken van de gemeente op het terrein van de publieke
gezondheid. Er zijn echter wel doelstellingen beschreven in bijvoorbeeld de
begroting en kadernota van de GGD en in het Regionaal Kompas. Dit sluit ook aan
bij de ontwikkeling van Bergen op Zoom als regie- en netwerkorganisatie. Wij zijn
wel met u van mening dat de wettelijke taken van de gemeente in de documenten
beter belicht kunnen worden.
Met de invoering van de nieuwe omgevingswet zal gezondheid een prominentere
rol gaan spelen. Niet alleen milieutechnisch (bijvoorbeeld vervuiling,
geluidsoverlast) maar ook preventief (bijvoorbeeld bewegen in de openbare
ruimte). Het positioneren van een medewerker als schakel tussen diverse
afdelingen, in onderhavig geval Stedelijke Ontwikkelingen en Maatschappelijke
Ontwikkeling, draagt hieraan bij.
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Voorts wordt in het rapport aangegeven dat de vertaalslag van de
monitorgegevens naar beleidsinformatie ontbreekt. Er wordt echter wel gebruik
gemaakt van de door de GGD verzamelde gezondheidsinformatie zowel in beleid
als in de uitvoering. Dit kan misschien wel ook meer uitdrukkelijk worden
opgenomen in verder te vormen beleid.
De conclusie in het rapport dat de opdracht aan partners niet helder is
geformuleerd en grotendeels bestaat uit het herhalen van de beleidsdoelstellingen
zonder concrete criteria voor output en outcome delen wij niet. Onze bemoeienis
blijft namelijk niet beperkt tot het accorderen van voorstellen van de partners. Wij
sturen juist op resultaat. Dit doen wij door nauwe contacten met de partners te
onderhouden. Er vinden evaluatiegesprekken en andere overleggen plaats over de
voortgang van de activiteiten. Input van deze gesprekken zijn onder andere de
maatschappelijke ontwikkelingen, geconstateerd door de partners zelf en door de
monitoring van de GGD. Tevens moet er subsidieverantwoording worden afgelegd
hetgeen in bepaalde gevallen leidt tot het stellen van aanvullende voorwaarden bij
de subsidieverstrekking. De Fitfabriek sluit ook aan bij het Rijksbeleid. Wij maken
met de Fitfabriek afspraken over output en outcome waarover tussentijds wordt
gerapporteerd. De resultaten worden vervolgens gemonitord.
De conclusie dat er beperkt inzicht is in de effectiviteit van het beleid delen wij
evenmin. Er wordt in het rapport aangegeven dat voor het lokaal
gezondheidsbeleid geen helder geformuleerde doelstellingen en maatschappelijke
effecten zijn vastgesteld en dat de gemeente het aan haar maatschappelijk
partners overlaat deze te concretiseren. De doelstellingen worden in de praktijk
door ons echter in samenspraak met de partners geformuleerd. De doelstellingen
worden vervolgens opgenomen in beleid (van de partners), subsidieaanvragen en
subsidievoorwaarden.
Op basis van bovenstaande conclusies zijn in het rapport de volgende
aanbevelingen geformuleerd:
1. in overleg tussen raad en college bepalen hoe invulling wordt gegeven aan de
beleidscyclus voor het lokaal gezondheidsbeleid;
2. een
aparte
gemeentelijke
(uitvoerings-)nota
opstellen
voor
het
gezondheidsbeleid;
3. het opstellen van concrete beleidsdoelstellingen in samenspraak met de GGD
en aan de GGD opdracht te verlenen om deze gegevens te vertalen naar
beleidsdoelstellingen;
4. gezamenlijk optrekken met maatschappelijke partners om oplossingen te
vinden en uitvoering te geven aan maatschappelijke taken;
5. afspraken maken met uitvoeringsinstellingen waarover zij rapporteren.
De aanbevelingen onder 1, 2 en 5 nemen wij zonder meer graag over. Hoe
invulling wordt gegeven aan de beleidscyclus van het lokaal gezondheidsbeleid
bepalen wij inderdaad in overleg met de raad voor wat betreft de wettelijke taken
van de gemeente op basis van de Wet Publieke Gezondheid (WPG). Naast de
integrale nota sociaal domein adviseert u een aparte (uitvoerings-)nota te
schrijven voor het lokale gezondheidsbeleid waarin de uitganspunten van de WPG
worden opgenomen. Op dit moment wordt door de drie Brabantse wal gemeenten
samen gewerkt aan een nieuwe integrale nota sociaal domein. In deze nota worden
de kaders gezet en daaronder komen verschillende uitvoeringsnota’s te hangen,
waaronder een nota specifiek voor het gezondheidsbeleid. Wij gaan ook zeker
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verder met het maken van afspraken over het rapporteren door
uitvoeringsinstellingen. Hiermee kan immers ook beter in beeld worden gebracht in
hoeverre het aanbod van de uitvoeringstellingen aansluit op de vraag.
De aanbeveling onder 3 over het opstellen van concrete beleidsdoelstellingen voor
het lokaal gezondheidsbeleid nemen wij in zoverre over, dat wij
beleidsdoelstellingen naar aanleiding van de monitor van de GGD in samenspraak
met de GGD opstellen. Wij zijn echter niet voornemens de GGD opdracht te geven
om de cijfermatige analyse te vertalen naar beleidsinformatie. De monitor wordt in
de praktijk reeds gebruikt. Dit zullen wij duidelijker verwoorden.
In aanbeveling 4 wordt tot slot geadviseerd om gezamenlijk op te trekken met
onze maatschappelijke partners om zo oplossingen te vinden voor
maatschappelijke problemen en de uitvoering van taken. In de praktijk wordt er
uiteraard steeds samengewerkt met maatschappelijke partners. Wij zien de
samenwerking met uw rapport in de hand in ieder geval nog verder intensiveren en
verder expliciteren ten behoeve van een betere sturing op input en outcome.
Daarmee wordt dan ook de regierol van de gemeente verder versterkt.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zien uw
definitieve rapport uiteraard graag tegemoet.
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met mevrouw H, van
Blitterswijk, afdelingsmanager Concernstaf, bereikbaar onder telefoonnummer
0164-277500.
Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom,

loco-secretaris,

loco-burgemeester,

dhr. Th. J.M. Wingens MPA

mevr. drs. Y.J.M.M. Kammeijer-Luycks
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10. Nawoord
De Rekenkamer heeft kennisgenomen van de brief van het College van
burgemeester en wethouders en bedankt het College voor haar reactie. De
Rekenkamer is verheugd dat de meerderheid van haar conclusies en aanbevelingen
zonder meer worden onderschreven en overgenomen.
Ten aanzien van de conclusie dat er op onderdelen geen of beperkte invulling wordt
gegeven aan de wettelijk voorgeschreven wijze van beleidsvorming, geeft het
College aan dat er wel concrete doelstellingen zijn opgesteld betreffende de
publieke gezondheid. Deze zijn wellicht niet expliciet opgenomen in de nota ‘Samen
Leven Samen Doen’, maar zijn wel terug te vinden in de kadernota van de GGD en
het Regionaal Kompas. De Rekenkamer onderschrijft dit, evenals de opmerking dat
het goed zou zijn om de wettelijke taken van de gemeente beter in de
documentatie naar voren te laten komen. Desalniettemin adviseert de Rekenkamer
het College om in de nieuwe uitvoeringsnota (Lokaal gezondheidsbeleid), die
momenteel door de drie Brabantse wal gemeenten wordt geschreven, concrete
beleidsdoelstellingen op te nemen. Uiteraard kunnen deze doelstellingen in de
plannen van partners en subsidieafspraken nog verder worden uitgewerkt en
geconcretiseerd. Op deze wijze blijft er een duidelijke beleidscyclus, waarbij de
gemeente de beleidslijnen uitzet, de gemeente dit samen met partners verder
concretiseert in uitvoeringsafspraken en de daadwerkelijke uitvoering van het
beleid goed kan worden gemonitord.
Deze monitorgegevens geven vervolgens inzicht in de effectiviteit van het beleid.
Het College geeft aan dat zij de conclusie dat er momenteel beperkt inzicht is in de
effectiviteit van het beleid, niet deelt. De doelstellingen worden door de gemeente
in samenspraak met partners geformuleerd en deze worden vervolgens opgenomen
in het beleid van partners, subsidieafspraken en subsidievoorwaarden. De
Rekenkamer onderschrijft dit, maar vindt het opmerkelijk dat er gemeentelijk
beleid wordt gemaakt in beleidsnota’s van partners, subsidieafspraken en
subsidievoorwaarden en is van mening dat dit beleid ook expliciet in de eigen nota
behoort te staan. De Rekenkamer acht het dan ook van belang om de
beleidsdoelstellingen aan de voorkant (in de nieuwe integrale nota Sociaal Domein
en de nieuwe uitvoeringsnota Lokaal Gezondheidsbeleid) al helder te formuleren,
zodat de effecten van deze door de gemeente opgestelde beleidsdoelstellingen
kunnen worden gemonitord en er scherper zicht komt op de daadwerkelijke
effectiviteit van het beleid.
De aanbeveling van de Rekenkamer om de beleidsdoelstellingen af te stemmen op
de monitorgegevens van de GGD, wordt grotendeels door het College
overgenomen. Het College geeft echter aan dat ze niet voornemens is om de GGD
de opdracht te geven om de cijfermatige analyse te vertalen naar
beleidsinformatie. De Rekenkamer sluit zich hierbij aan en vindt het evenals het
College vooral belangrijk dat de monitorgegevens van de GGD, samen met de
verantwoordingsverslagen van andere partners worden gebruikt voor het nieuw te
vormen beleid en dat dit ook duidelijk in de nota’s verwoord wordt.
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