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Beste raadsleden,

De Sociale Raad Tilburg heeft op 15 augustus 2019 een advies uitgebracht over de Agenda Positieve 
Gezondheid. In deze brief geven wij hier een reactie op.

Adviesaanvragen en procedure
Uw raad geeft aan in de vakantieperiode diverse adviesvragen ontvangen te hebben, waaronder onze 
adviesvraag. We zijn ons ervan bewust dat het vragen van vele adviezen in korte tijd en gedurende een 
vakantieperiode verre van optimaal is en waarderen het daarom des te meer dat uw raad tot een advies 
is gekomen.

Daarnaast geeft uw raad aan niet meegenomen te zijn in het proces om te komen tot deze Agenda 
Positieve Gezondheid. Om te komen tot de opgaven voor Positieve Gezondheid hebben we gebruik 
gemaakt van de methodiek 'agenderen op z'n Tilburgs'. Hierbij starten we met het gesprek met onze 
inwoners (homogene gesprekstafels). Uw voorzitter is destijds gespreksleider geweest van één van deze 
stadsgesprekken. Daarna hebben we het geluid van de stad voorgelegd aan professionals (heterogene 
tafels). Hiervoor hebben we de sociale raad uitgenodigd, maar helaas kon niemand deelnemen. Op 3 juli 
zijn we bij u langs geweest en hebben we de opgaven uit alle gesprekken aan u gepresenteerd en heeft 
u vragen gesteld. We hopen dat dit u geholpen heeft bij de totstandkoming van uw advies.

Voorafgaand aan een puntsgewijze reactie op uw advies, willen wij nog een toelichting geven op de 
status van deze nota. In de aan u voorgelegde versie spraken we nog over een 'Agenda Positieve 
Gezondheid'. Inmiddels hebben uit verschillende hoeken een reactie gekregen dat een Agenda duidt op 
een uitvoeringsprogramma. In deze nota staan opgaven, ambities en mogelijke oplossingsrichtingen 
centraal. Daarnaast ontwikkelen wij dit najaar, wederom samen met de stad, een dynamisch 
uitvoeringsprogramma waarin de opgaven worden geconcretiseerd. We hebben het woord 'Agenda' 
daarom ook uit de titel gehaald. In onze verdere reactie spreken we daarom over de nota en onze 
opgaven.

Algemeen
Uw raad geeft aan de integrale blik, de inzichten en ambities uit de nota te onderschrijven.
De betrokkenheid van inwoners waardeert u zeer en vraagt om deze ook verder in te vullen bij het 
uitvoeringsprogramma. Dat zijn we zeker van plan, dat is voor ons een belangrijke voorwaarde om tot 
de juiste acties te komen.
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Eigen kracht en kwetsbaarheid
U vraagt om concretisering van de benodigde ondersteuning en hulp. Voor het versterken van een 
sociaal en veerkrachtig Tilburg richten we ons op de kracht van preventie en steun in het gewone 
dagelijkse leven. Soms individueel en soms voor groepen inwoners. Dit doen we niet alleen vanuit 
Positieve Gezondheid maar ook bijvoorbeeld vanuit Bestaanszekerheid, Sport & Bewegen, Cultuur, 
Sociale Basis. In al onze uitvoeringsprogramma's wordt concreet ingegaan op de invulling hiervan.

PACT-wijken als voorbeeld
U geeft aan dat u graag een verdere uitwerking van de werkwijze in de PACT-wijken zou terug zien in de 
nota om zo te leren van de ervaringen. Inmiddels hebben we deze ambitie anders verwerkt in onze nota 
zodat deze concreter naar voren komt. Wij nemen in ons uitvoeringsprogramma zeker de ervaringen 
vanuit de werkwijze van de PACT aanpak mee.

Opdracht
Uw raad onderschrijft de grote opdracht die er ligt en illustreert dat met cijfers uit de nota. Wij kunnen 
niet anders dan het ook hier met u eens zijn. Gezonde en gelukkige inwoners in Tilburg, dat is ons 
streven.

Vijf opgaven voor de stad
Uw raad mist de weergave en motivatie van het model 'Positieve Gezondheid' van Machteld Huber.
Wij hebben uw advies overgenomen en het model met de zes dimensies ter illustratie in de nota 
opgenomen. Het model Positieve Gezondheid is het model waar vanuit wij denken, gezondheid is meer 
dan alleen de afwezigheid van ziekte. Daarnaast onderschrijft het model de opgaven die de inwoners 
van onze stad zien. We hebben in de titel van onze nota dit nu ook nog duidelijker naar voren laten 
komen: Sterk van binnen, verbonden met buiten. Het vermogen van inwoners om veerkracht te tonen 
en verbonden te zijn door mee te doen en gezien te worden loopt door onze vijf opgaven voor 
gezondheid heen. We willen gezondheid positief invullen en zien in het model van Machteld Huber een 
mooie basis om samen met onze inwoners en partners aan deze ambitie vorm en inhoud te geven.

Ambities
Uw raad mist nog de ambitie 'Erbij horen en ertoe doen'. Inmiddels hebben we die ingevuld. Verder 
vraagt u naar een concrete invulling van deze ambitie, die wordt uitgewerkt in het 
uitvoeringsprogramma.
De wachtlijsten die er voor diverse zorg- en ondersteuningsvragen zijn is ook een aandachtspunt waar 
we regio HvB breed acties op uitzetten.

Financieel kader
Uw raad adviseert een financiële paragraaf op te nemen. Deze is in het raadsvoorstel positieve 
gezondheid opgenomen.

Uitvoeringsprogramma
Zoals we aan het begin van deze brief hebben toegelicht, vergen de opgaven nog verdere uitwerking. Dit 
gaan wij doen in het uitvoeringsprogramma dat eind 2019 ter vaststelling voorligt aan het college. Uw 
raad vraagt hierbij niet alleen de inwoners mee te laten praten, maar hen ook mee te laten beslissen. 
Een uitdaging die ook aan het einde van uw advies illustreert met een inspirerende stelling 'Een 
gemeente die de positieve gezondheid van zijn burgers wil bevorderen, zal burgerinitiatieven maximaal 
ondersteunen'. Zoals we eerder aangaven gaat onze nota uit van de opgaven die onze inwoners van de 
stad belangrijk vinden. Zonder hen uitvoering geven aan deze opgaven voor gezondheid is ondenkbaar. 
Hoe en in welke mate zullen we steeds op maat invullen.
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Uw raad adviseert om het uitvoeringsprogramma aan zowel de gemeenteraad als de Sociale Raad voor 
te leggen ter bespreking en besluitvorming. Het is de taak van de gemeenteraad om de nota positieve 
gezondheid die nu voorligt de kaders vast te stellen, het is de taak van het college om hier uitvoering 
aan te geven. Daarom zal het uitvoeringsprogramma ter besluitvorming aan het college voorgelegd 
worden. De betrokkenheid van uw raad waarderen wij zeer. Wij stellen dan ook voor om het 
uitvoeringsprogramma u ter informatie toe te sturen. Het is vervolgens aan uw raad om te bepalen of u 
daar een advies over geeft.

Monitoren
U vraagt naar de wijze waarop we het beleid en de uitvoering zullen monitoren. In de 
programmabegroting 2020 worden de doelen en indicatoren van het versterken van sociaal en 
veerkrachtig vastgesteld. In de raadsbrief waarin het overkoepelende verhaal wordt toegelicht, staan de 
beoogde doelen benoemd, t.w.:
• Tilburgers voelen zich fysiek, emotioneel .en sociaal gezond
• Tilburgers voelen zich verbonden met elkaar en hun omgeving
• Tilburgers ervaren bestaanszekerheid
• Tilburgers hebben mensen om zich heen waarop ze kunnen steunen
• Tilburgers zijn in beweging
Daarnaast is leren in en vanuit de praktijk één van de uitgangspunten waarop wij werken binnen het 
sociale domein, dus in het uitvoeringsprogramma zal ook aangegeven worden hoe we de acties in de 
praktijk monitoren.

Gemeente Tilburg en Positieve Gezondheid
Uw raad mist een reflectie op de rol van de gemeente, het college en de gemeenteraad. U wijst op de 
betrokkenheid van inwoners en de plaats en invloed bij bijvoorbeeld overleg en besluitvorming. Ook een 
invulling van 'Erbij horen en ertoe doen'. U adviseert om hiervoor apart een opgave aan de nota toe te 
voegen. Wij onderschrijven het belang van de invloed die inwoners hebben bij de onderwerpen die u 
noemt. Wij vinden het niet alleen een opgave die een plaats in deze nota heeft, maar zoals u aangeeft is 
dit van algemeen belang voor veel onderwerpen die door de gemeente gefaciliteerd worden. In ons 
bestuursakkoord hebben we dit omschreven als Samen en Dichtbij met Impact. Dat betekent dat we bij 
besluitvorming van onderwerpen die voor inwoners van belang zijn, hen betrekken. We kunnen het niet 
zonder de stad en zijn inwoners, en willen dat ook niet.

Tot slot, danken wij u voor uw gedegen advies.

Met vriendelijke groet,
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