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Geacht college, 
 
 
De ASD ziet het als positief dat het beschreven en toegelichte beleid Publieke Gezondheid niet 
statisch is, maar bijgesteld kan worden op het moment dat de situatie er om vraagt.  
Tevens ziet zij het als positief dat wat er gezegd wordt: ‘wat lokaal kan, doen we lokaal’ hier ook 
wordt beleden en je ziet dat er duidelijk voor een lokale invulling is gekozen.  
 
De focus van voorgenomen beleid ligt vooral op de groepen jeugd en ouderen, gebaseerd op de 
genoemde onderzoeksgegevens. De ASD begrijpt dit en onderschrijft dit. Ze wil graag ook 
aandacht vragen voor de ‘tussengroep’; inwoners tussen 30-50 jaar. Dit zijn inwoners die, naast 
werk en gezin,  in toenemende mate mantelzorgtaken op zich (moeten) nemen.  
De ASD adviseert een begripsbepaling op te nemen om de verschillende bevolkingsgroepen te 
onderscheiden (bijv. conform leeftijdscohorten afkomstig uit de Wijkscan).  
Daarnaast valt op dat de data waarop het beleid gebaseerd wordt niet eenduidig zijn. Data die 
gebruikt worden zijn afkomstig uit verschillende onderzoeken uit verschillende jaren.  
Procesmatig adviseert de ASD u de looptijd van het voorgenomen beleid duidelijker te markeren 
(bijvoorbeeld in de inleiding).  
 
De doelstellingen zijn vrij abstract geformuleerd. Daarnaast zijn de doelstellingen voor 2020 
gekoppeld aan de gezondheid van de Twentse bevolking. Uit landelijk onderzoek blijkt dat Twente 
uit de pas loopt bij de gemiddelde Nederlander. De ASD vraagt zich af waarom er niet aan beide 
standaarden is gerelateerd. Verder vraagt de ASD zich af hoe de plan-do-check-act cyclus eruit 
ziet ten aanzien van het voorgenomen beleid en adviseert hierin de abstracte doelstellingen verder 
uit te werken in SMART-doelen. De ASD waardeert de aandacht voor evaluatie in de nota, maar 
mist duidelijkheid omtrent kwaliteitsindicatoren of beoogde kwaliteitseffecten. 
 
De ASD wil graag meedenken in het opstellen van het uitvoeringsprogramma Publieke Gezondheid 
mits dit inpasbaar is in de beschikbare tijd.  
 
 
Wanneer u nog vragen heeft, zijn we altijd bereid hierover van gedachten te wisselen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
E. Kamp, voorzitter     J.A. Plomp, secretaris 


