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De voorzitter leidt het onderwerp kort in en geeft vervolgens het woord aan de raadsfracties.
Mevrouw Koedijker van de SP fractie zou graag meer aandacht in de nota zien voor het punt
terugdringen van gezondheidsverschillen tussen mensen met een hoge en een lage sociaal
economische status. Zij vindt het verontrustend dat de ongelijkheid in gezondheid tussen
mensen met een hoge en een lage sociaal economische status toeneemt. Het resultaat bij dit
bespreekpunt “voor mensen met een lager inkomen mogelijkheden bieden om deel te kunnen
nemen aan activiteiten gericht op sport, ontmoeting en cultuur” wil de SP fractie graag uitgebreid
zien. Soms kan de oorzaak van een probleem namelijk op een heel ander vlak liggen. Ook heeft
de SP grote zorgen over de eenzaamheid onder ouderen. Elke eenzame oudere is er één
teveel. De SP wil in deze nota specifieke aandacht voor de bestrijding van eenzaamheid van
ouderen. Toevoegen dat de gegeven gezondheidsinformatie wordt aangepast aan mensen met
een lage opleiding. Er moet een koppeling komen met de WMO. Het is belangrijk om goed te
kijken naar die mensen in de WMO die geconfronteerd worden met allerlei eigen zorgbijdragen.
Ook moet er een koppeling komen met armoedebeleid. Ook meer aandacht voor kinderen in
arme gezinnen, deze groep is extra kwetsbaar. Er moet een actieve signalering zijn om deze
kinderen op te sporen. Individuele signalering kan leiden tot collectieve maatregelen. Bij de
analyse lokale gezondheidssituatie wordt alleen gekeken naar jongeren. Dit terwijl er in Velsen
een groot probleem is met volwassen drinkers. De preventie van alcoholgebruik moet meer bij
ouderen liggen dan bij kinderen.
De heer De Bruijn van de VVD fractie wil graag weten waarom de kans op depressie in Velsen
zo hoog is. Hij is het eens met de uitgangspunten, evenals met de speerpunten 1, 3 en 4.
Speerpunt 2 zou hij graag anders geformuleerd zien. Zeg dat je de gezondheid van mensen met
een lage sociale status wilt stimuleren. Als mensen echt niet willen, ga dan niet aan een dood
paard trekken. Ook moet er iets gedaan worden aan het vele roken. Sporten expliciet naar
voren laten komen.
Mevrouw Sintenie van de CDA fractie vindt overgewicht bij jongeren een aandachtspunt. Kijk
eens of er iets veranderd kan worden in de kantines van de scholen en sportverenigingen. Ook
zij is verontrust over de cijfers over depressie. Als suggestie geeft zij mee om te kijken of in
Velsen weer een locatie kan komen voor psychiatrische hulp, die is er nu namelijk niet. De CDA
fractie vindt dit een groot aandachtspunt. Inzake seksuele ontwikkeling zijn ouders als eerste
verantwoordelijk.
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De heer Stapper van de PvdA fractie vindt dat er een gedegen visie ligt met samenhang met
allerlei terreinen. Aan de rol van de gemeente moet de Wet Werk en Bijstand toegevoegd
worden, die instrumenten beïnvloeden namelijk ook het welzijn. Rode draad zijn de mensen met
een sociaal lage status; zij hebben hulp nodig. In de notitie ligt de nadruk op preventie,
daarnaast moet echter ook aandacht besteed worden aan de mechanismen. De PvdA fractie
zou graag zien dat alle partijen op zoek gaan naar deze mechanismen en zo de armoedeval
proberen te verbreken. Het zou goed zijn als de gemeente dat gaat faciliteren. De PvdA
ondersteunt de keuze voor de speerpunten en de genoemde doelgroepen. Ook kunnen zij zich
vinden in de genoemde resultaten. Als motto heeft de PvdA bedacht: “een onsje welzijn scheelt
een kilo zorg”.
De heer Hillebrink van de gelijknamige fractie vindt dat je als overheid moet zorgen dat
kwetsbare mensen waar nodig ondersteund worden. In de uitwerking van lokaal
gezondheidsbeleid rekening houden met de rol van de zorgverzekeraars. Preventie moet zo
breed mogelijk ingezet worden op allerlei fronten. Er kan nog meer uitgezet worden naar andere
velden, namelijk milieu (luchtkwaliteit en fijn stof), ouderenbeleid en ook fietsbeleid. De heer
Hillebrink wil graag weten welke methodiek straks gevolgd wordt: breed richten op alle
bewoners of meer wijkgericht? Wat betreft de speerpunten benadrukt hij het speerpunt
vermindering alcohol- en drugsgebruik. Naast jongeren en ouders zijn ook volwassenen en
ouderen steeds meer de doelgroep. Dit punt moet dus niet alleen beperkt worden tot jongeren.
Een ander punt dat hij benadrukt wil zien is depressie. Dit staat te eng geformuleerd in de
notitie. Angststoornissen en vereenzaming moeten een centrale speerpunt zijn binnen het
beleid. Als thema toevoegen het versterken van de 1e lijn. Het is belangrijk dat artsen een
informerende en signalerende functie hebben. Vanuit de wet is de gemeente ook verplicht
uitvoering te geven aan het ouderengezondheidsbeleid. In hoeverre hangt dit samen met de
seniorenagenda? Daarnaast moet er een goed spreidingsplan komen voor de AED’s
(Automatische externe defibrillator) in heel Velsen. In de notitie wordt de luchtkwaliteit en fijn
stof gemist. Speerpunten moeten geformuleerd worden in concrete resultaten. Werk niet in
percentages, maar formuleer resultaten in bereikbaarheid.
Mevrouw Remkes van de fractie van de ChristenUnie vindt dat de gemeente op de goede weg
zit. Er moet veel aandacht zijn voor luchtkwaliteit in Velsen. De concentratie fijn stof is in Velsen
groter dan in andere gemeenten. Hoeveel groter precies en hoe wordt er concreet gewerkt aan
de visie luchtkwaliteit 2011 (de praktische uitwerking en niet de nota). Er is geen
gezondheidsnorm voor fijn stof, alleen een milieunorm. Deze laatste zegt niets over de
gezondheid. Met de gezondheid in IJmuiden en Velsen-Noord is het slecht gesteld. Verstandig
om dit gegeven in een breder perspectief te trekken en te kijken naar wat de groei van het
aantal te bouwen woningen binnen deze plaatsen op langere termijn voor effecten heeft. Aan
het punt roken wordt te snel voorbij gegaan in de notitie. Er kan iets meer gedaan worden. Er
valt veel winst te behalen met het stimuleren van borstvoeding voor zuigelingen. Mogelijk kan dit
extra onder de aandacht gebracht worden bij consultatiebureaus en kraamzorgverleners. Met
een goede begeleiding is dit, ook op de lange termijn, beter voor de gezondheid van moeder en
kind. Als laatste wil mevrouw Remkes weten hoe staat met het aanhalen van de banden met het
Zorgkantoor.
Mevrouw Teske van de fractie van Velsen Lokaal merkt op dat er in Velsen-Noord veel
woningen met een lage huur zijn. In Velsen-Noord meer woningen bouwen met andere
samenstellingen, dan scoort de wijk hoger. Blz. 1 wordt gezegd dat er in de collectieve preventie
meer ruimte is om beleid in te vullen, maar op blz. 2 staat dat er een aantal doorgeschoven
speerpunten is die pas in 2011 gepubliceerd gaan worden. Waar ligt onze ruimte dan, zeker in
het licht van de bezuinigingen op de WMO. Op zich is de fractie het eens met de speerpunten.
Belangrijk is het om in overleg met instanties dubbelingen te voorkomen. Ook is het belangrijk
om te trachten groepen te bereiken die niet bekend zijn bij de gemeentelijke sociale dienst. De
zin bovenaan blz. 8 is niet duidelijk. Wat wordt op die bladzijde bedoeld met het Zorgkantoor.
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De heer Van Deudekom van de LGV fractie vindt dat er in het WMO beleid meer aandacht moet
zijn voor prestatieveld 5. Om depressiviteit te voorkomen moet er meer kleur en fleur in de
gemeente komen; daar wordt je vrolijk van. Bij het speerpunt alcohol en drugsgebruik ook het
gamen en de gsm vermelden. Met name jongeren gaan hier verkeerd mee om. Er zit een flink
verschil tussen de gezondheid van jongeren en van ouderen. De woonomgeving is een
belangrijk punt. De afgelopen jaren is er een flink bedrag bespaard op de WMO. De LGV fractie
pleit ervoor om dit geld beschikbaar te houden voor gezondheidsbeleid.
De heer Stoop van de fractie van GroenLinks kan zich in de visie vinden. Wel graag aandacht
voor het volgende. In 2013 gaat een groot deel van de AWBZ over naar de WMO. Is al in kaart
gebracht om welke zorg het precies gaat en hoeveel mensen? Komt er straks vanuit deze notitie
ook een uitvoeringsprogramma en wordt deze ook in een sessie besproken?
De heer Smeets van de fractie van D66V vraagt zich af of er wel voldoende gedaan wordt aan
de preventie van alcoholgebruik en overgewicht. Gameverslaving is niet opgenomen in de nota,
maar bestaat echter wel. Graag opnemen in de nota. Velsen is nog een vrij gezonde gemeente,
maar het kan altijd beter.
Dan is het woord aan de wethouder, mevrouw Baerveldt. Zij merkt op dat getracht wordt om
zoveel mogelijk dwarsverbanden te leggen .Met name de relatie WMO en sociale zaken, waar
veel overlap zit. Het Centrum voor Jeugd en Gezin gaat goed lopen en helpt daarin.
Eenzaamheid ouderen: ouderenzorg is opgenomen in de nieuwe WVG, echter zonder financiële
middelen. De zorgketen moet goed aansluiten. Preventie is belangrijk. Afgesproken is om geen
apart beleid voor ouderen te maken, maar er moeten wel goede lokale laagdrempelige
voorzieningen zijn. Het zorgveld is erg ingewikkeld. Wat in de gemeente aan preventie gedaan
wordt, scheelt de zorgverzekeraar aan zorg. Inzake jongeren is in 1e instantie gekozen voor
alcohol en roken. Dat wil niet zeggen dat er geen aandacht is voor andere zaken. Wat betreft
social media: onze jeugd communiceert anders en dat is ook een vorm om eenzaamheid te
voorkomen. Er liggen kansen op dat vlak. Er wordt aangedrongen op integraal beleid. De
jeugdgezondheidszorg speelt een belangrijke rol in de vroegsignalering. Het punt dat
psychiatrische zorg nu niet in Velsen aangeboden wordt, neemt de wethouder mee en kijkt of ze
er iets mee kan doen. De nota komt uiteraard in concept versie terug in de Raad. Eén keer in de
twee jaar komt er een nota met uitvoeringsprogramma. Met de AED’s is de wethouder bezig.
Gekeken wordt of er een koppeling gemaakt kan worden met Burgernet. Dit punt komt terug. De
luchtkwaliteit is een wezenlijk onderdeel van onze gezondheid. Gekeken wordt hoe dit goed
onder de aandacht van de Rijksoverheid gebracht kan worden. Gezond leven en het gebied
toch niet helemaal op slot zetten voor nieuwe ontwikkelingen. Er is dus aandacht voor en het
wordt uitgewerkt. De milieunorm is vastgesteld, maar niet bekend is precies welke deeltjes van
de stof gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Er moet nog heel veel onderzoek naar gedaan
worden, maar het ligt buiten het bereik van de gemeente. Tot slot merkt de wethouder nog op
dat er wordt ingestoken op generiek beleid, maar binnen dat beleid is er wel aandacht voor de
aandachtswijken.
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.
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