
Aan Burgemeester en Wethouders
en de gemeenteraad
van de gemeente Hoogeveen

Hoogeveen, 1 mei 2022

Betreft: Ongevraagd advies conceptnota Volksgezondheid 2022-2026

L.S.,

Wij betreuren het dat de conceptnota Volksgezondheid niet naar de Cliëntenraad Sociale 
Zekerheid is gestuurd voor advies. Wij zien ons dan ook genoodzaakt een ongevraagd advies uit 
te doen gaan. 
Groot probleem met Volksgezondheid is namelijk dat de ongezondheid van een groot deel van de 
bevolking juist het armste deel van die bevolking treft. Armoede en een lage opleiding zijn mede 
oorzaken van een slechte gezondheid. Armoede en Volksgezondheid horen bij elkaar en in een 
Nota Volksgezondheid zou moeten worden vermeld welke concrete stappen de gemeente gaat 
nemen richting haar armste inwoners.

Wij weten dat het met een groot deel van onze achterban niet goed gaat en dat betreft niet alleen 
het financiële aspect maar alle aspecten die genoemd worden in het spinnenweb van Positieve 
Gezondheid: lichaamsfuncties, dagelijks functioneren, meedoen, kwaliteit van leven, zingeving en 
mentaal welbevinden.

We vinden het goed dat u actie gaat ondernemen maar zijn bang dat u het feit, dat veel 
Hoogeveners over te weinig financiële ruimte beschikken om mee te doen op allerhande fronten, 
over het hoofd ziet. Vandaar dan ook dat wij u adviseren de door u te organiseren activiteiten 
gratis toegankelijk te maken voor mensen met een kleine portemonnee. Juist bij hen valt 
namelijk de meeste gezondheidswinst te halen. Zet daar dan ook op in. 
Wij denken daarover graag met u mee.

Wij waarderen uw inzet op het gebied van Meedoen, in het bijzonder voor mensen in kwetsbare 
situaties. Maar juist doordat de Gemeenteraad heeft besloten het Activiteitenfonds te schrappen, 
werkt u mee aan uitsluiting. Armen worden nergens meer gezien, niet op de sportclub en al 
helemaal niet in het theater of bij een Stadsfestival.
Wij adviseren dan ook op enige wijze het Activiteitenfonds weer tot leven te wekken en daar een
substantieel bedrag voor uit te trekken. Punt is namelijk dat de Bijstand sowieso al te laag is om 
van te leven. Meedoen aan Sport of Cultuur is daarmee volledig uitgesloten. Wil de Gemeente 
Hoogeveen mensen laten meedoen dan gaat dit financiële ruimte in de begroting kosten. U zou  
kunnen denken aan een Sport- en Cultuurfonds voor 18+.  Het is vooral belangrijk voor 
chronisch zieken, ouderen, langdurig armen.

De Gemeente Hoogeveen zou bij activiteiten die door haar worden gesubsidieerd als 
voorwaarde kunnen stellen dat zij ook toegankelijk zijn voor mensen met lage inkomens.

Verder hebben wij bij de nota de volgende opmerkingen:
P7: Om mee te kunnen doen is een goede gezondheid een belangrijke voorwaarde. 
Toevoeging: evenals financiële ruimte en een overheid die evenementen organiseert die voor allen
toegankelijk/betaalbaar zijn.

P15: Bij leefstijl is wel aandacht voor bewegen en sport maar niet voor voeding/koken. Op dit 
laatste punt ontbreekt het mensen vaak aan kennis. 
Mbt sport: meedoen aan sport kost veel geld. Arme mensen kunnen dus niet meedoen.
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P19: Eenzaamheid. Bij de beschrijving mist de factor armoede. Door armoede worden mensen 
uitgesloten van deelname aan de samenleving. Vervoer is onbetaalbaar voor mensen met een 
laag inkomen.  Deelname aan avonden georganiseerd door de bibliotheek kosten al gauw 1 of 2 
dagen eten.

P21: Elke oudere wil zelfstandig thuis blijven wonen. Is dat zo? Is dat ook zo wanneer mensen 
jarenlang in eenzaamheid hun dagen moeten slijten?

P23: is al helder welk aantoonbaar gezondheidsresultaat de vignetten gezonde school opleveren? 
En hoe zit dat met JOGG? En mochten jongeren niet aantoonbaar gezonder worden van dit soort 
vignetten, is het dan niet beter het geld uit te geven aan projecten die aantoonbaar 
gezondheidsresultaat opleveren?

Nog een  advies: vergoed voortaan de volledige meerkosten ipv de helft. Doet de gemeente dat 
niet dan treft ze haar kwetsbaarste, de armste en ziekste inwoners. Dit staat haaks op de strekking
en bedoeling van deze nota. 

Nog een laatste advies: als armoede uitsluiting veroorzaakt en stress en ongezondheid waarom 
staat dan een gezondheidsbevorderend armoedebeleid nog niet centraal? 

Met vriendelijke groet,

Bert Bouwmeester

Voorzitter
Clientenraad Sociale Zekerheid Hoogeveen
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