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Aan de Raad, 

In november 2012 heeft u het beleidsplan WMO/ Gezondheid 2013 'een kanteling naar meer welzijn en 
minder zorg' vastgesteld met een looptijd van vier jaar. De bijgevoegde evaluatie maakt inzichtelijk welke 
activiteiten georganiseerd zijn in het kader van het gezondheidsbeleid en welke resultaten behaald zijn. 

Op basis van de Wet Publieke gezondheid stellen gemeenten iedere vier jaar het gemeentelijke 
gezondheidsbeleid vast. In 2012 is het beleidsplan WMO/ Gezondheid vastgesteld. Er is destijds voor 
gekozen om vijf thema's uit te werken, waarin de beleidsterreinen Wmo en Volksgezondheid verwerkt 
zijn: 

1. Een kanteling naar zelf doen en samen doen 
2. Leefbare en levendige kernen 
3. Gezond leven en bewegen 
4. Een vangnet op maat 
5. Burgerparticipatie 

In de voorliggende evaluatie wordt thema 3 tegen het licht gehouden. In het beleidsplan zijn de volgende 
speerpunten en ambities benoemd: 

Overgewicht en bewegen 
Ambitie: we willen overgewicht voorkomen/ stabiliseren en bewegen bij jong en oud stimuleren. 

Uit de volwassenenmonitor van de GGD blijkt dat 620Zo van de volwassenen in Steenbergen voldoet aan 
de beweegnorm (minstens vijf dagen per week minimaal een halfuur matig intensief lichamelijk actief). 
Ook voor de jongeren geldt dat de doelstellingen op het gebied van bewegen behaald worden. Echter is 
de algehele tendens dat de hoeveelheid en mate van beweging afneemt onder alle leeftijdsgroepen. 
Gezonde voeding en voldoende beweging zijn dan ook punten van aandacht in de activiteiten die 
opgepakt worden vanuit de preventieprogramma's van de GGD, door de sportcoaches en tijdens de 
screenings vanuit de jeugdgezondheidszorg. 

Alcoholgebruik 
Ambitie: het aantal jongeren onder de 16 dat een glas alcohol heeft gedronken is geminimaliseerd. 



De screening die door de jeugdgezondheidszorg in de tweede klas van het voortgezet onderwijs wordt 
gedaan, laat zien dat alcoholgebruik onder jongeren een probleem is. Zo blijkt dat 130Zo van de 13/14-
jarigen eens in de vier weken of vaker alcohol drinkt. Regionale cijfers laten zien dat '\VVo van de jongeren 
in klas 2 van het voortgezet onderwijs tot de categorie binge drinkers behoren (één of meer keer per 
maand 5 of meer glazen alcohol). Ook heeft 6307o van de ouders in de jeugdmonitor 0-11 jarigen (2013) 
aangegeven het verantwoord te vinden dat onder de 18 jaar alcohol genuttigd wordt. 

Vanuit preventie wordt aandacht besteed aan alcoholgebruik door voorlichting en activiteiten te 
organiseren op de basisscholen en het Ravelijn. Tevens wordt er vanuit de BOA-pool ingezet op 
handhaving op de leeftijdsgrens van 18 jaar. Cultuurverandering is een kwestie van een lange adem. 

Depressie 
Ambitie: we willen depressie en angststoornissen bij mensen tijdig signaleren en zorgen voor hulp op 
maat. 

Jaarlijks worden de activiteiten KOPP/KVO (kinderen van ouders met psychiatrische en/of 
verslavingsproblemen), Brussengroepen (broers en zussen van kinderen met psychische problemen en 
Ben jij gek?! gastlessen op de ROC's georganiseerd. Deze activiteiten worden collectief georganiseerd 
zodat betrokkenen steun aan elkaar kunnen hebben. Tevens wordt lokaal de inloopfunctie GGZ vorm 
gegeven, een laagdrempelige vorm van dagbesteding waar inwoners zo binnen kunnen lopen. 

Vanuit Care Innovation Center en andere zorgpartners wordt aandacht besteed aan e-Health 
toepassingen. Als gemeente brengen we deze activiteiten onder de aandacht. 

Dementie 
Ambitie: we willen een adequaat ondersteunings- en zorgaanbod voor de groep dementerende ouderen. 

Als dementievriendelijke gemeente spant Steenbergen zich sinds 2012 in om door middel van 
alzheimercafés, mantelzorgcafés, ondersteuningsgroepen en acties dementie onder de aandacht te 
brengen in Steenbergen. Zo werd de flyer Omgaan met dementie ontwikkeld en verspreid, werd de Eerste 
Hulp Bij Dementie-koffer ontwikkeld, werden themabijeenkomsten en voorlichting georganiseerd en werd 
een lezing van Adelheid Roosen georganiseerd in 2016. Zorgaanbieders in de gemeente doen 
innoverend aanbod om goede zorg te bieden aan personen met dementie en hun netwerk. 

Overwegingen 
- Gemeente Steenbergen wijkt niet significant van het landelijke beeld af. Mensen worden steeds ouder 
en ouder in goede gezondheid. De monitors die door de GGD zijn afgenomen en de gesprekken met 
lokale partners laten zien dat overgewicht en alcoholgebruik ook de komende jaren de nodige aandacht 
behoeft. 
- Deze evaluatie richt zich op het derde thema uit het beleidsplan Gezond leven en bewegen. Het Wmo 
beleid is eind 2014 herijkt en vastgelegd in het beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 
van de Brabantse Wal gemeenten met de looptijd 2015-2017. 
- U heeft in mei 2016 besloten om het beleidsplan Wmo/Gezondheid 2013-2016 met één jaar te 
verlengen. Motivering hierbij was het onderzoek dat de GGD deed naar de mogelijkheid voor een 
regionaal kader volksgezondheid. 
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Tot op heden is er onvoldoende draagvlak gebleken voor een regionaal kader. Echter heeft de GGD een 
aantal gezondheidsthema's uitgewerkt die regionaal beschikbaar zijn gesteld. Tevens is in 2016 lokaal de 
ambitie neergezet om tot een paraplunota sociaal domein te komen. 
- Op het gebied van preventie wordt waar het een meerwaarde heeft samengewerkt met de Brabantse 
Wal gemeenten, bijvoorbeeld bij preventieve activiteiten voor jongeren via de diverse scholen voor 
voortgezet onderwijs. Steeds wordt de overweging gemaakt of laagdrempelige lokale activiteiten de 
voorkeur hebben of dat samenwerking zorgt voor meer draagvlak. 
- De evaluatie is besproken met de Adviesraad MO in haar vergadering van 13 maart j l . De Adviesraad 
heeft aangegeven de evaluatie uitgebreid en helder te vinden en vraagt aandacht voor alcoholgebruik 
onder jongeren, maar ook volwassenen. Om de beeldvorming over alcoholgebruik onder jongeren en 
ouders te veranderen, is een lange adem en veel voorlichting nodig. Steenbergen wijkt hierin niet van het 
landelijke beeld af. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de secretaris' ^ de burgemeester, de secretar 

/ . S 

J.P. de Jongh, RA R.P. van den Belt, MBA 
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