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Geacht College,
Op 10 maart ontving de ASD uw adviesaanvraag voor de Notitie Gezondheid 2022-2025. De status van het
advies is voor ons onduidelijk: de opmaak wekt de suggestie dat het een conceptnotitie is, en er wordt
afwisselend over notitie en nota gesproken. De ASD adviseert om eenduidige termen hierbij te gebruiken,
en bij voorkeur aan te sluiten bij de landelijke nota gezondheidsbeleid. Ook ziet de ASD graag dat de
status en het doel van de nota duidelijk worden omschreven in het stuk.
De eerste indruk van de Gezondheidsnotitie is dat de opbouw van het stuk onduidelijk is. Het ontbreekt in
de ogen van de ASD aan een logische opzet, waarbij in een inleiding het waarom besproken wordt, gevolgd
door de doelen (het wat) en de strategie (het hoe). Deze notitie kent geen focus, geen concrete doelen en
geen uitwerking daarvan. Bovendien ontbreekt de rol die de gemeente zelf in het gezondheidsbeleid wil en
moet spelen. Nu ligt de nadruk op de gemeente als ‘één van de samenwerkingspartners’, waarbij
voorbijgegaan wordt aan het feit dat de gemeente verantwoordelijkheden heeft op het gebied van
regelgeving, regie en het faciliteren van de andere partners. De ASD adviseert om duidelijk te maken
welke wettelijke en gewenste rollen de gemeente heeft in deze nieuwe notitie.
De notitie geeft aan in grote lijnen door te willen gaan met bestaande projecten, hoewel niet duidelijk is in
hoeverre deze projecten succesvol zijn. De ASD mist een evaluatie van de vorige notitie, van de toen
gestelde doelen en de behaalde resultaten. Ook blijkt uit de notitie niet in hoeverre de projecten bijdragen
aan de pijlers die in het stuk genoemd zijn, of aan de overkoepelende prioriteiten. De ASD adviseert om
duidelijker in het stuk op te nemen welke projecten op welke manier bijdragen aan de nog te
omschrijven doelen. Als de gemeente vindt dat de huidige projecten aangeven dat ze op de goede weg
zitten, hoort de ASD graag op basis waarvan dit geconstateerd kan worden.
Tot slot mist de ASD in de Gezondheidsnotitie een focus en een uitwerking. Als één van de pijlers is om de
gezondheidsverschillen te verkleinen, ziet de ASD graag een verdere invulling hiervan. Dat kan bijvoorbeeld
door een overzicht van de gezondheidsverschillen op dit moment in kaart te brengen en de wijken waar de
uitkomsten het meest schrijnend zijn het eerst aan te pakken.
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Concluderend adviseert de ASD om de Gezondheidsnotitie 2022-2025 verder uit te werken met concreet
beleid dat zowel meetbaar als toetsbaar is, en zorg te dragen voor het stellen van doelen (al dan niet
voor de samenwerkende partners in de stad), het monitoren van de voortgang en het evalueren van de
resultaten.
Vanzelfsprekend is de ASD bereid en beschikbaar voor een mondelinge toelichting of het beantwoorden
van vragen.

Met vriendelijke groet,
Vera Kampschöer, voorzitter
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