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Burgerparticipatieproject Hart voor Zuid-Holland Zuid

Geachte leden van de commissie Sociale Leefbaarheid,
In de commissievergadering op 13 oktober jl. heb ik met u afgesproken dat ik
een brief zou opstellen waarin meerdere( financierings)opties voor het
burgerparticipatieproject Hart voor Zuid-Holland Zuid (ZHZ) uitgewerkt waren.
Opties voor financiering
Ik zie drie mogelijkheden:
1. Financiering uit de totale begroting 2016-2019 van de Gemeenschappelijke
Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid (GR DG&J ZHZ)
volgens het principe 'nieuw-voor-oud beleid';
2. Financiering uit de gemeentelijke begroting door herschikking van
budgetten;
3. Niet deelnemen aan het burgerparticipatieproject Hart voor ZHZ.
1. Nieuw voor oud beleid
De insteek van de Regionale nota gezondheidsbeleid 2016-2019 (beleidskader)
is dat gezondheidsbevordering zo dicht mogelijk bij burgers wordt
georganiseerd, namelijk binnen de directe omgeving waarin zij wonen, werken,
recreëren en naar school gaan. Binnen de activiteiten gericht op het behalen van
de doelstellingen van de nota moet ruimte zijn voor lokaal maatwerk. Dit vraagt
om een flexibele aanpak.
De regionale nota is nader uitgewerkt in het gezondheidsprogramma 'Samen
voor gezond'. Activiteiten in het kader van gezondheidsbevordering worden op
drie niveaus uitgevoerd: regionaal, sub-regionaal en lokaal. Voor de regionale
aanpak is 75% van het budget bestemd; 25% kunnen de gemeenten inzetten
voor lokale prioriteiten en wensen, of voor beleidsintensivering (flexibele
aanpak). De interventies, die uit het regionale deel van het budget worden
betaald, zijn ook voor Dordrecht bestemd. Het betreft:
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Thema
Het versterken van de mentale
weerbaarheid van kwetsbare
groepen

Het Stimuleren van een
gezonde leefstijl bij de jeugd

Het bevorderen van de eigen
kracht en vitaliteit bij ouderen

Het stimuleren van een
gezonde leefstijl bij zwangere
vrouwen

Interventie
•
Deskundigheidsbevordering van
professionals, vrijwilligers en
mantelzorgers om depressie en
eenzaamheid te kunnen signaleren en er
mee om te gaan.
•
Trainingen en cursussen mentale
weerbaarheid voor kwetsbare groepen.
•
Cursussen en trainingen voor jeugdigen,
gericht op het bevorderen van gezonde
leefstijl.
•
Deskundigheidsbevordering voor
professionals en vrijwilligers gericht op
vroeg signalering van ongezond gedrag.
•
Cursussen en trainingen mentale
weerbaarheid voor ouderen, bijvoorbeeld
klachtgerichte mini-interventies,
Succesvol ouder worden, Grip en glans.
De dienst heeft aangegeven dat dit thema
vooral een sub-regionale en lokale invulling
krijgt en dat gemeenten daarom hun 'vrij
besteedbare' budget hiervoor beschikbaar
moeten houden. In Dordrecht hebben wij met
ingang van 2016 een interventie op het
gebied van prenatale zorg, Healthy Pregnancy
4 All. Deze interventie wordt opgezet en
gefinancierd door het Erasmus Medisch
Centrum en uitgevoerd door Careyn. Om deze
reden nemen wij geen interventies van de
dienst af in het kader van Prenatale
Voorlichting.

Wij hebben er voor gekozen om 25% vrije ruimte binnen het budget (Dordts
deel bedraagt € 38.402) in 2016 volledig in te zetten voor het
burgerparticipatieproject Hart voor Zuid-Holland Zuid (ZHZ).
In 2017 is ca € 15.000 voor dit project nodig. Samen met de dienst gaan we
volgend jaar bekijken hoe we het resterende bedrag van ca € 23.000 (€ 38.402
- € 15.433 = € 22.969) in 2017 gaan inzetten. Daarbij bepalen wij zelf waar we
lokaal op willen focussen.
Dit allemaal betekent dat als we voor optie 1 kiezen, er geen
activiteiten/interventies zijn waar we mee stoppen, maar dat wij in 2016 niet
aan beleidsintensivering beginnen.
2. Ruimte in de gemeentelijke begroting zoeken
Het college stelt voor om het benodigde bedrag voor Hart voor ZHZ binnen de
gemeentelijke begroting te vinden. Het project zou bekostigd kunnen worden
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door herschikking van budgetten binnen het product Lokaal Gezondheidsbeleid.
Door het onttrekken van € € 38.029 uit de gemeentelijke begroting 2016
houden we minder ruimte over om lokale initiatieven te ondersteunen.
3. Afzien van deelname aan het project
De gemeente Dordrecht neemt niet deel aan het burgerparticipatieproject Hart
voor ZHZ. Het gevolg hiervan is dat in Dordrecht geen burgerhulpverlening op
gang komt ter overbrugging van ambulancehulpverlening. Doordat de
hulpverlening dan later wordt opgestart, worden naar verwachting minder
mensenlevens gered.
Advies
Ik adviseer de commissie Sociale Leefbaarheid te kiezen voor optie 1. Dit doe ik
omdat wij het met elkaar eens zijn dat de deelname aan het project Hart voor
ZHZ mensenlevens in Dordrecht kan redden. Ik vind de financieringsvraag
belangrijk, maar desondanks ondergeschikt aan de inhoud. Twee argumenten
pleiten voor optie 1:
1. We hanteren het principe 'nieuw-voor-oud beleid' en volgen daarmee uw
zienswijze op het dekkingsplan 2015-2018 van de GR DG&J ZHZ.
2. Dit gaat niet ten koste van de reeds bestaande interventies, het betreft
slechts uitstel van beleidsintensivering tot 2017.

Hoogachtend,
Drs. C.L.M. Lambrechts,
Wethouder Zorg en Welzijn, Wijkgericht Werken, Dienstverlening
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