
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               
 
Het college van B&W  
Van de gemeente Altena 
 
 
Advisering Vitaal leven Altena 
 
Almkerk, 7  november 2022 
 
 
Geacht college, 
 
Wij hebben de (concept) nota Vitaal leven Altena (delen A en B) besproken in onze vergadering van 1 
november j.l. en brengen u graag op de hoogte van onze bevindingen. 
Het is natuurlijk positief om als vrij jonge gemeente de uitgangspunten van je beleid op een rijtje te zetten. 
Zo beoordelen wij dan ook uw nota. Vrijwel niks nieuws onder de zon, heel “beleidsmatig”. Wij vinden het 
jammer dat er nauwelijks sprake is van het benoemen van speerpunten, speerpunten mogelijk in het 
bestaande beleid in de vorm van het leggen van accenten, of juist nieuwe speerpunten voor de toekomst. 
 
Deel A geeft de landelijke ontwikkelingen aan en benoemt wat uitkomsten uit een drietal uitgevoerde 
monitoren. Wij kennen de volledige monitoren niet maar krijgen op min of meer toevallige onderdelen een 
doorkijkje over de situatie in onze gemeente waarbij ook wat vergelijkingen worden gemaakt. Ook worden 
wat opmerkelijke verschillen benoemd tussen te onderscheiden dorpskernen. Wij willen onze twijfels uiten 
over de onderzoekstechnisch verantwoording van de genoemde verschillen. Hierdoor kunnen beelden 
ontstaan door min of meer toevallige response of het unieke van de coronacrisis. Vanuit de adoptie van de 
landelijke gezondheidsvraagstukken worden een viertal ambities geformuleerd, die nog nader worden 
uitgewerkt. Daar kan niemand op tegen zijn. Deze ambities vertaalt u in een aantal doelen. De 
onderbouwing voor deze stap kunnen wij niet vinden in deze nota. De keuze hoeft op zich niet onjuist te zijn 
maar waarom juist DEZE doelen, ook andere doelen waren mogelijk geweest. Opvallend detail is dat de 
ambitie mbt drugsgebruik door jongeren naar beneden wordt bijgesteld t.o.v. het beleid Opgroeien in een 
Kansrijke Omgeving (OKO). 
 
Deel B is het zelfde van opbouw. Een landelijk onderzoek (RIVM 2021) met wat vergelijkingsmateriaal voor 
onze gemeente en het flitsonderzoek van de rekenkamercommissie. Voor de rest is natuurlijk de inkt van 
het sportakkoord en het iets oudere leefstijlakkoord nog nauwelijks droog en wordt er gewerkt om dat in de 
praktijk te vertalen. De uitvoeringsagenda voegt dan ook niets toe aan de ingezette lijn namelijk het 
uitvoeren van het sportakkoord. 
 
Wij nemen kennis van de nota Vitaal leven Altena en denken graag met u mee om e.e.a. handen en voeten 
te geven om samen met de inwoners en organisaties te komen tot concreet te zetten stappen op dit 
belangrijke thema. 
 
Namens de BASDA 
 
Henk Schouwenaars (vz) 
 


