
Van: Anne-Marie Gravendeel Anne-Marie.Gravendeel@schouwen-duiveland.nl
Onderwerp: Vitaal Schouwen-Duiveland - hoe en wanneer kunnen we de Adviesraad Sociaal Domein het beste betrekken

Datum: 19 april 2019 om 10:53
Aan: ASD - Secretariaat info@sociaalsd.nl

Beste leden van de Adviesraad Sociaal Domein,
 
Eind 2017 is door de gemeenteraad van Schouwen-Duiveland het
gezondheidsbeleid voor de periode 2018-2021 vastgesteld. In Samen werken
aan vitale inwoners
en een gezonde regio’ -  regionaal kader gezondheidsbeleid Oosterschelderegio
(2018-2021) (ter informatie bijgevoegd) staan de drie speerpunten voor
gezondheid waar we op focussen, te weten: preventie genotmiddelen, gezond
gewicht en verbeteren mentale gezondheid.
 
Preventie genotmiddelen
Op het speerpunt preventie genotmiddelen worden activiteiten uitgevoerd die
benoemd zijn in het Preventie- en Handhavingsplan Alcohol 2018-2021 en het
Meerjarenplan Alcohol en Drugs 2016-2019. Dit laatste plan wordt dit jaar
geëvalueerd.
 
Gezond gewicht en mentale gezondheid
Voor de andere twee speerpunten is een programma Vitaal Schouwen-
Duiveland in ontwikkeling. Dit programma voor alle inwoners met en zonder
beperking van 0-100+ is gebaseerd op drie pijlers: Jongeren op Gezond Gewicht
(JOGG), de Brede Regeling Combinatiefuncties (buurtsportcoaches) en de
Gezonde School. De theoretische onderbouwing van het programma is
inmiddels afgerond.
De uitvoering van het programma is afhankelijk van de financiële haalbaarheid.
Daarom wordt op dit moment gewerkt aan een financiële onderlegger. Hierin
wordt gekeken naar bestaande activiteiten en middelen, naar projectgelden en
ook cofinanciering vanuit organisaties, zoals het onderwijs. Het idee is om het
plan met de financiële onderlegger binnen een maand met de betrokken
wethouders te bespreken en daarna voor te leggen aan het college. Hiermee is
het wat duidelijk. Het hoe werken we daarna verder uit met partijen als het
onderwijs, beweegaanbieders, SMWO, inwoners en ondernemers.
 
Ons voorstel en onze vraag aan u
Graag willen we uw adviesraad bij de verdere ontwikkeling van het programma
betrekken. Aan u de vraag hoe en wanneer we dat het beste kunnen doen.
Onze voorkeur gaat niet uit naar het vragen van een advies op het integrale
programma. Het programma op papier en de financiële onderbouwing kunnen
namelijk in gesprek met de bovengenoemde partijen nog wijzigen. Die flexibiliteit
willen wij graag behouden.
Wij stellen daarom voor dat wij u bijpraten over het programma en de stappen
die wij hebben gezet en nog moeten zetten. Aan de hand daarvan horen wij
graag hoe wij uw raad in het vervolg het beste kunnen betrekken.
 
Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze email, dan hoor ik het
graag.
 
 
Met vriendelijke groet,
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Met vriendelijke groet,
 
Anne-Marie Gravendeel
Secretaresse Werken Wonen Leven
Telefoon 0111-452295
 
Werktijden :
ma/di/do/vrij tot 14.00 uur
 

Bezoekadres : Laan van St Hilaire 2, 4301 SH Zierikzee E-mail : gemeente@schouwen-duiveland.nl
Postadres : Postbus 5555, 4300 JA Zierikzee Website : www.schouwen-duiveland.nl
Telefoon : +31 (0) 111 452 000

Op deze e-mail is het gemeentelijk e-mailprotocol van toepassing.
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