Roosendaal, 19 maart 2018
Gemeente Roosendaal
t.a.v. Dhr C. van Poppel, wethouder
i.a.a. Mevr. E. Oostvogels, team Maatschappij
Betreft: reactie Nota lokaal Gezondheidsbeleid 2018-2021
+ Bijlage op speerpunten van de Adviesraad S.D.R.

Geachte Heer van Poppel,
De Adviesraad Sociaal Domein Roosendaal ontving de nota Naar een gezond en veerkrachtig
Roosendaal en een bijlage die de in de genoemde nota aangehaalde speerpunten cijfermatig
onderbouwt.
Aangezien wij in de voorfase amper tot niet betrokken zijn geweest bij het concipiëren en
becommentariëren van deze documenten, zullen wij in onderstaande onze reactie hierop geven.
Daarbij maken wij gebruik van het recht dat in de aan ons verstrekte opdracht uwerzijds staat dat wij
gevraagd en ongevraagd advies kunnen geven.
De volgende punten geven we daarom aan u mee:
1. Wij kunnen het gestelde in grote lijnen onderschrijven wat aan speerpunten benoemd
wordt en wat de Gemeente voornemens is aan beleidsplannen door te trekken of te
entameren. Wel roepen de cijfers over mentale weerbaarheid bij zowel jongeren als bij
ouderen bezorgdheid bij de Adviesraad op. Voor beide categorieën liggen de percentages
zowel boven het landelijke gemiddelde als dat van West-Brabant (pag. 11 en 12).
2. We lezen de nota’s toch ook met de nodige gereserveerdheid.
Naar onze mening komt dit omdat heel veel problemen geïndividualiseerd worden.
Bijvoorbeeld: een kind wordt op school gepest, een ouder weet niet met geld om te gaan of
een adolescent drinkt met grote regelmaat overmatig. We onderschrijven dat deze
problemen zeker aangepakt moeten blijven worden, zoals geschetst in de nota + bijlage.
Wat de Adviesraad echter node mist, is het gegeven dat veel zaken niet enkel tot de
problematiek van één persoon kan teruggebracht worden, plus de daarbij gehanteerde
therapie tot oplossing. Problemen kunnen niet simpel gereduceerd worden tot de individuele
aanleg en karaktertrekken van mensen maar worden wel degelijk ook gevoed door
omgevingsfactoren. Op dit punt lezen wij nu bijzonder weinig hoe de Gemeente voornemens
is dit in beleidsplannen door te trekken.
3.Zo ligt criminaliteit, ook in Roosendaal, helaas als een grauwe sluier over de gemeenschap.
Het is uitermate lastig dit op te lossen maar beïnvloedt wel degelijk de leefwereld van
mensen. Vraag Roosendalers naar wat zij in hun gemeenschap als problemen ervaren dan

zullen dikwijls ook het gedrag van buitenlanders en van hufters in het verkeer hoog scoren.
Hoe dit soort problemen op te lossen, lezen wij echter niet in uw documenten. Wellicht kan
een poging van het vroegere samenlevings-opbouwwerk mensen weer meer met elkaar in
contact brengen. Indien alle Roosendalers eens een bezoek zouden brengen aan de moskee
en met de daar gelovigen in gesprek gaan, dan zou de beeldvorming over moslims al
aanzienlijk ten goede veranderen.
Wellicht zou het ook zinvol zijn om al die Roosendalers, die niet in armoede leven, eens te
confronteren met het gegeven wat het betekent voor een gezin indien dagelijks de
beperkingen op je af komen van een te beperkt budget.
Als Adviesraad geven wij in overweging mee om u niet alleen tot het “Kurieren am Sympton” te
beperken maar naar mogelijkheden te zoeken om ook structurele verbanden bij oplossingen te
betrekken.
Voor de Adviesraad S.D.R.
Dr. J. J.C. Huige
voorzitter

