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Geacht College,
Bovengenoemde notitie is door de CMO besproken. Naar aanleiding hiervan willen wij het
volgende onder uw aandacht brengen en adviseren:
Eerder ontving u, binnen de gestelde adviestermijn al een conceptadvies. Met deze brief
willen ons advies compleet maken.
Algemeen
De CMO steunt uw beleid om gezondheid in brede zin, met sport als middel, beter te
integreren. De nota is over het algemeen positief over wat is bereikt. Echter: het is ook
waken voor zelfgenoegzaamheid, blijf kritisch op uw eigen beleid.
De nota geeft een positief beeld van de participatie van bewoners aan sport en bewegen.
Uit de cijfers blijkt dat de gezondheidstoestand van bewoners in de gemeente Voorst
vergelijkbaar is met het landelijke en regionaal gemiddelde. Het is de vraag of deze cijfers
ondanks of dankzij de inspanningen van de huidige (gemeentelijke) initiatieven tot stand
zijn gekomen.
De CMO vraagt zich hierbij af welke bijdrage het huidige beleid (op)levert en is van mening
dat de lat daarbij wat hoger kan worden gelegd.
Het is van belang om in de nota een samenhangende aanpak te formuleren voor kwetsbare
groepen in de Voorster samenleving.
Wat de CMO zorgen baart is dat het beleid is ingegeven door korte termijn (subsidie)
trajecten, van naast elkaar staande instituties en subsidietrajecten, waardoor het beleid
min of meer, meer op toeval berust lijkt te zijn, dan op een samenhangende Voorster visie.
Onze zorg gaat dan ook uit naar twee onderwerpen waarvoor we als CMO meer aandacht
vragen, de kwetsbare groepen en exclusie.
De CMO doet de aanbeveling om in het bijzonder aandacht te hebben voor deze groepen
om op korte en middenlange termijn exclusie en segregatie te voorkomen. De CMO heeft
sterk de indruk dat het specifieke doelgroepenbeleid wel bijdraagt aan participatie, maar
niet aan integratie.

De aandacht moet ook uitgaan naar kwetsbare groepen. De CMO pleit voor een ambitieuze
agenda op dit terrein met heldere doelstellingen gericht op: statushouders,
laaggeletterdheid, mensen met een beperking en groepen die van nature kwetsbaar zijn
(armoede) om exclusie te voorkomen. Specifiek denken we ook aan kinderen waarvan
ouder(s) vallen onder de zg. Minima-groepen en kinderen met een beperking die elders
onderwijs genieten. We hebben het over 15 tot 20% van de burgers. In absolute getallen
nog steeds een significante groep.
Wij zijn van mening dat de aanbevelingen vanuit de evaluatie (p.38) specifieker gemaakt
kunnen worden met heldere ambities en resultaten. De suggestie die we willen doen is, zet
met betrokken organisaties projecten op en benoem wanneer u als college tevreden bent
over de resultaten van het ingezette beleid.
De CMO adviseert in algemene zin dat verenigingen en organisaties worden beloond die
zichtbaar bijdragen aan het gewenste beleid voor deze kwetsbare groepen.
De CMO is uiteraard bereid tot een nadere toelichting en wacht uw reactie met
belangstelling af.
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