Aan :
Burgemeester en Wethouders van Roerdalen
Postbus 6099
6077 ZH Sint Odiliënberg

Inlichtingen: Dorien van Meel
e-mail: adviesraadwmoenpwroerdalen.nl
datum: 4 mei 2020
brief: advies 20200504
www.adviesraadwmoenpwroerdalen.nl

Betreft: Definitieve versie Gezondheidsnota Gemeente Roerdalen 2020 - 2024.pdf

Geacht college,

Ter voorbereiding over de advisering m.b.t. bovengenoemd document hebben wij op dinsdag 21 april
2020 middels een beeldgesprek overleg gevoerd met de verantwoordelijke ambtenaar Sonja Thissen.
Dit heeft geleid tot uitwisseling van standpunten en enkele aanbevelingen. In bovengenoemde
stukken zijn onze aanbevelingen in voldoende mate verwerkt.
Wij geven derhalve een positief advies.
Bij dit positieve advies vragen wij wel speciale aandacht voor het volgende:
De gegevens uit het gezondheidsprofiel tonen aan dat Roerdalen in de toekomst geconfronteerd
wordt met een ruime toename van inwoners met de in de nota besproken gezondheidsproblemen.
In de terugblik is te lezen dat er een begin gemaakt is met de activiteiten die leiden tot:
 terugdringing van overgewicht
 meer bewegen door jeugd en mensen uit andere doelgroepen
 de effectieve aanpak tegen eenzaamheid
 voorlichting “hoe om te gaan met dementie” ……………..
In de nota wordt terecht gewezen op de lange adem die nodig is om de gedragsveranderingen die
hiervoor nodig zijn te realiseren.
Alleen door voortzetting van de ingeslagen weg kunnen de (eerste) positieve resultaten zorgen voor
een preventieve werking die uiteindelijk leidt tot lagere curatieve en totale kosten.
In schril contrast hiermee staan de reeds ingevoerde bezuinigingen en het uitzicht op het wegvallen
van de financiering voor deze en nieuwe activiteiten.
Wij doen een dringend beroep op het college en de gemeenteraad om minimaal het huidige budget
in de komende jaren te continueren.
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De lange adem nodig voor gedragsverandering vraagt om continuering van het budget omwille van
de gezondheid in Roerdalen en om vernietiging van eerder ingezette middelen en acties te
voorkomen.

Met vriendelijke groet,
Adviesraad Wmo en Participatiewet Roerdalen,
De voorzitter,

J.W. Haenen
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