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Commissie BM

Datum vergadering

19 januari 2022

Onderwerp

Evaluatie nota Gezondheid 2018-2022

Toezegging gedaan door

Gea Wielinga

Omschrijving toezegging
n.a.v. agendapunt 6. Nota Gezondheid Súdwest-Fryslân 2022-2026 zegt het college toe schriftelijk te
reageren op de vraag of de raad de evaluatie van het gezondheidsbeleid van de afgelopen jaren kan
krijgen.

Datum schriftelijke reactie
26 januari 2022

Schriftelijke reactie
De doelstelling van het huidige gezondheidsbeleid (2018-2022) is ‘het bevorderen van de gezondheid van
alle inwoners en het verkleinen van gezondheidsverschillen’. Dit hebben we gedaan door actief in te zetten
op vraagstukken die de meeste gezondheidslast veroorzaken en programma’s die de meeste
gezondheidswinst opleveren. Hierbij sluiten we zoveel mogelijk aan bij de landelijke programma’s, zoals
Kansrijke Start, de IJslandse aanpak of Scheiden zonder Schade en bij onze lokale situatie.
De GGD is verantwoordelijk voor de monitoring van de publieke gezondheid van onze inwoners. Aan de
hand van deze monitoring hebben wij inzicht in de gezondheid van onze inwoners. Hierdoor weten we
welke problemen spelen en of bepaalde gezondheidsproblemen en/of bepaalde groepen of gebieden extra
aandacht nodig hebben. Met de resultaten van het gezondheidsonderzoek van de GGD vullen we onze eigen
dashboardgegevens aan. Dit hebben we verzameld in gezondheidsfoto’s. Deze gebruiken we voor de
evaluatie met onze partners. Hierdoor kunnen we ons beleid continue verfijnen. Vervolgens maken we
afspraken. Deze worden vastgelegd in de jaarplannen van bijvoorbeeld Sociaal Collectief, GGD en Sport
Friesland.
Voor het terugdringen van gezondheidsverschillen ontvingen wij jaarlijks (van 2014 tot en met 2021) de
zogenaamde GIDS-gelden. Deze GIDS-gelden hebben we ingezet om gezondheidsverschillen terug te dringen
en te verkleinen. Jaarlijks werd de inzet van de GIDS-gelden op landelijk niveau geëvalueerd. Hier hebben
wij een actieve bijdrage aangeleverd. Daarnaast ontvingen we ondersteuning van het landelijke
adviesbureau Pharos, waardoor we op de juiste manier konden werken aan het verkleinen van de
gezondheidsverschillen. Het landelijke evaluatierapport is als bijlage toegevoegd.
Door bovenstaande werkwijze is de inzet van de afgelopen jaren continue verbeterd en doorontwikkeld. Dit
heeft geleid tot de nota die nu aan de raad wordt voorgelegd. In deze nota wordt de inzet van de afgelopen
jaren geborgd.
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