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Geacht College,
De Adviesraad Sociaal Domein heeft de preventienota 'Samenwerken aan een gezond Krimpen'
ontvangen ter advisering.
De Adviesraad heeft met instemming het preventieprogramma en de voortgangsrapportage
besproken. Het preventief voorkomen van gezondheidsrisico’s is van groot belang, ook met het oog
op de ontwikkelingen in de maatschappij en de beperkte financiële middelen.
Uit de voortgangsrapportage blijkt dat op het gebied van terugdringen van overgewicht en diabetes,
depressie, eenzaamheid en isolement en terugdringen van verslavingen veel activiteiten plaatsvinden.
De Adviesraad stemt in met de borging van de continuïteit van activiteiten op dit terrein. Door het
continueren van deze activiteiten kan het effect van de ingezette acties beter gemeten worden.
In het voorwoord van de wethouder wordt in de tweede alinea een opsomming gegeven van een
samenwerkingsverband tussen verschillende organisaties en ouders en jongeren. Onzes inziens is dit
niet alleen beperkt tot ouders en jongeren, maar een taak van alle burgers. Juist het bevorderen van
sociale contacten binnen de woonomgeving kan leiden tot onderlinge betrokkenheid en preventie van
het ontstaan van gezondheidsrisico's.
De titel van het preventieprogramma vraagt aandacht voor de inzet van vrijwilligers en mantelzorg.
Hieruit blijkt dat de vrijwilligers en mantelzorg juist ook in dit kader een plaats krijgen in het
preventieprogramma. Dit wordt onderschreven in paragraaf 1.2.1 waarin naar voren komt dat
allereerst een beroep moet worden gedaan op het sociale netwerk van de burger. In het
preventieprogramma komt de preventie van het uitvallen van de vrijwilliger en mantelzorg echter
nauwelijks naar voren. Alleen uit de voortgangsrapportage op pagina 38 wordt onder zorggebruik en
mantelzorg vermeld dat de druk op de vrijwilliger en mantelzorger in de komende jaren zal toenemen.
Dit is ook zichtbaar in de inzet van hen in het afgelopen jaar. De adviesraad adviseert om het
voorkomen van uitval van de vrijwilliger en mantelzorger in het preventieprogramma nadrukkelijk een
aparte plaats te geven.
Daarnaast merkt de Adviesraad op dat het onderwerp valpreventie niet aan de orde komt. De
Adviesraad is van mening dat dit wel aandacht verdient.
Op pagina 6 staat de zinsnede ‘alle inwoners hebben een verantwoordelijkheid om bij te dragen’. Wij
raden u aan om het begrip ‘verantwoordelijkheid’ nader te omschrijven en meer te specificeren.

Op pagina 8, paragraaf 1.2.1, afbeelding ‘basishulp’, in het wolkje worden de woonaanpassingen
genoemd. De adviesraad is van mening dat dit meer aandacht en uitwerking verdient. Dit geldt ook
voor het wolkje bij ‘preventie’.
Wij complimenteren u met de aandacht die gegeven is aan het thema Eenzaamheid en de middelen
die hiervoor beschikbaar zijn gesteld. De raad is geïnteresseerd in de uitwerking van de plannen,
genoemd op pagina 11, en in de resultaten.
Op pagina 13 wordt geschreven over het thema 'Veilig thuis'. De Adviesraad onderschrijft het belang
om het huiselijk geweld d.m.v. een conferentie aan de orde te stellen. De raad adviseert om dit
tekstgedeelte met cijfers te onderbouwen. Het advies van de GGD pleit voor een aparte plaats voor de
vrijwilliger en mantelzorg in deze nota.
Op pagina 17 wordt de preventie van het alcoholmisbruik beschreven. De Adviesraad adviseert om de
voorlichtingspreventie niet alleen op Krimpense scholen, maar ook regionaal te faciliteren omdat veel
jongeren het voorgezet onderwijs buiten Krimpen volgen. Hierbij ook graag de (soft)drugsproblematiek
betrekken.
Verder wordt benadrukt dat ook aandacht gegeven moet worden aan drankmisbruik bij mensen boven
de 65 jaar. De Adviesraad raadt u aan om de plannen om dit misbruik tegen te gaan en de voorlichting
dienaangaande te intensiveren.
Op pagina 18 wordt het voorkomen en bestrijden van overgewicht en diabetes besproken. De
aanname, dat overgewicht ontstaat door te veel eten en te weinig bewegen en dat dit opgelost kan
worden door gezond eten en genoeg beweging, behoeft enige nuancering. De laatste tijd komen er
steeds meer berichten dat aanleg/genen ook een belangrijke rol spelen.
Op pagina 19 wordt een overzicht gegeven van de te continueren projecten. De Adviesraad mist in de
opsomming de Burenhulp, zo ook op pagina 11.
Hoewel het navolgende niet in rechtstreekse zin afgeleid is van de Preventienota, vragen wij u om ons
nader te informeren over hoe vraag en aanbod van het vrijwilligerswerk in Krimpen op elkaar wordt
afgestemd. Hoe vindt de bemiddeling tussen hulpvrager en aanbieder plaats?
De welwillendheid van de Krimpense burger is groot, zie het grote vrijwilligersaanbod voor de opvang
van de vluchtelingen in De Boog. Wij adviseren u om, bijvoorbeeld middels een platform, een
koppeling te maken tussen vraag en aanbod van het vrijwilligerswerk in Krimpen.
Wij vertrouwen dat wij u met dit advies en bijbehorende opmerkingen van dienst zijn geweest.
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