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Geacht college, 
 
 
 
Begin oktober heeft de Sociale Raad Tilburg de conceptnota ‘Publieke Gezondheid Midden-Brabant 
2016-2019’ besproken met een beleidsmedewerkster van de gemeente Tilburg en een 
beleidsmedewerkster van de GGD. Zij hebben een toelichting gegeven op het proces en op de inhoud 
van de conceptnota.  
De Sociale Raad Tilburg heeft een aantal aandachtspunten en vragen op tafel gelegd. De 
beleidsmedewerksters hebben deze input, naast andere reacties, meegenomen bij het schrijven van 
de definitieve tekst van de nota.  
 
Zinvolle ambities 
Allereerst willen wij laten weten dat de gemeente Tilburg in de ’Nota Publieke Gezondheid Midden-
Brabant 2016-2019’ kiest voor zinvolle ambities. Zo onderschrijft de Sociale Raad Tilburg van harte de 
grote aandacht die uitgaat naar jeugd/jongeren en naar preventie.   
Een aantal punten die wij aangekaart hebben tijdens de bespreking van de concept-nota, vinden wij 
terug in de nota. Zo worden er verbindingen gelegd met andere beleidsvelden zoals armoede. De 
diverse beleidsvelden hebben invloed op elkaar en ze in samenhang brengen met elkaar is een 
versterking van beleid en uitvoering. Het verbindingen leggen binnen het sociaal domein, deze 
onderhouden en steeds weer aanpassen aan de actualiteit, vraagt blijvende aandacht.   
De Sociale Raad Tilburg vindt een integrale aanpak vanzelfsprekend en is verheugd dat dit gedeelte 
van onze inbreng is gehonoreerd. 
 
 
Aandachtspunten 
Een aantal punten waar wij vanuit de Sociale Raad Tilburg aandacht voor hebben gevraagd, willen wij 
nogmaals onder de aandacht brengen. Wij vinden deze namelijk onvoldoende terug in deze nota.  
 
Ouderen 
De expliciete aandacht voor ouderen is in deze nota qua omvang en voorgesteld beleid minimaal. 
Volwassenen en ouderen worden een keer samen genoemd, terwijl deze twee groepen wat betreft 
gezondheid en preventief beleid heel verschillend kunnen zijn. Daarnaast wordt er kort aandacht 
besteed aan de specifieke positie van (kwetsbare) ouderen.  
Het verbaast ons enigszins dat, gezien het landelijke en gemeentelijk beleid dat ouderen steeds 
langer zelfstandig moeten blijven wonen, deze nota hier niet meer aandacht aan besteedt. De groep 
ouderen (55 jaar en ouder) is groot en daarbinnen is een groep kwetsbare ouderen. Wij vinden het 
belangrijk dat de gemeente gezondheidsbeleid en preventief beleid ontwikkelt specifiek gericht op 
deze groep. Aangezien deze nota loopt tot 2019 is onze vraag of de gemeente Tilburg op een andere 
wijze hier beleid op ontwikkelt.    
 
 



 
 
 
Inbreng inwoners 
De Sociale Raad Tilburg hecht er grote waarde aan dat inwoners van Tilburg betrokken worden bij het 
tot stand komen van nota’s en beleid. De ervaringen, ideeën, wensen en zorgen van burgers moeten 
meegenomen worden bij het ontwikkelen van beleid.  
Tijdens de bespreking van de conceptnota bleek dat er nauwelijks of geen inbreng van inwoners is 
geweest. Wij vinden dit een gemiste kans en niet passend bij de grote nadruk die er vanuit de 
overheid gelegd wordt op burgerparticipatie.  
De Sociale Raad Tilburg dringt er op aan dat inbreng van burgers een vanzelfsprekende plaats krijgt 
in het ontwikkelen van beleid en dat het proces zo ingericht wordt dat zowel bij het ontwikkelen als bij 
het evalueren burgers gevraagd worden mee te denken.   
 
Resultaten 

In de nota worden wel doelstellingen benoemd maar deze worden vaak niet concreet ingevuld. 
De Sociale Raad Tilburg adviseert om beoogde resultaten daar waar dat mogelijk is SMART te 
formuleren en daar ook op te toetsen.  
   
 
 
Mochten er naar aanleiding van onze reactie nog vragen zijn dan horen wij die graag. Wij zijn altijd 
bereid om in een gesprek hier verder op in te gaan.  
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