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Voorwoord

Waarom is een arts geïnteresseerd in beleid, zo zou men zich af kunnen

vragen. Het beeld dat de samenleving van artsen heeft is dat zij

geïnteresseerd zijn in het op het individu gerichte curatieve proces. Een

dergelijke gedachtengang miskent de realiteit op vrij forse wijze. Van de in

Nederland werkzame artsen is rond de 25% niet werkzaam in de curatieve

sector, maar in de sociale geneeskunde. Bekijkt men de eerste tien

trimesters van het onderwijsprogramma van de Groningse Medische

Faculteit, dan blijkt het sociaal geneeskundig onderwijs 3,5% daarvan uit te

maken. Er worden op dit moment dan ook plannen ontwikkeld om te komen

tot een variant binnen de studie Geneeskunde die meer het accent legt op

dit beroepsperspectief.

Nadat ik in Groningen aan de medische faculteit was afgestudeerd, ben ik

verder gegaan met de studies rechten en bestuurswetenschappen. Toen ik

mij bij een onderzoeksvoorstel over de verpleeghuisbeddennorm afvroeg

hoe deze tot stand gekomen was, kreeg ik van Hein Hogerzeil, mijn

toenmalige hoogleraar, het antwoord dat dergelijke besluiten zelden

rationeel onderbouwd waren, maar dat zij veelal in de Pepperbox, een

gelegenheid naast het Centraal Station in Utrecht, tot stand kwamen. Ik

vond zijn antwoord weinig bevredigend en ben onder andere via de studies

rechten en bestuurswetenschappen, en via dit onderzoek op zoek gegaan

naar structurele determinanten van beleid. Achteraf blijkt dan, dat er wel een

deel is ontrafeld, maar ook, dat een veel groter deel zich nog steeds aan

empirisch verworven inzicht onttrekt. Het zelf participeren in

besluitvormingsprocessen door middel van lidmaatschappen van

Dienstcommissie, Faculteitsraad en Universiteitsraad heeft eveneens

bijgedragen aan dat inzicht, maar daar gaat het vaak om casuïstische, en

niet generaliseerbare kennis.

Het uitvoeren van een promotie-onderzoek lijkt weliswaar een zeer

individuele bezigheid, maar niets is minder waar. Bij dit onderzoek is dan

ook een aantal personen betrokken, die een substantiële bijdrage aan dit



onderzoek heeft geleverd. Aan die personen ben ik in het bijzonder dank

verschuldigd.

Met veel plezier denk ik terug aan mijn samenwerking met Roy Stewart, die

gedurende het gehele onderzoek mijn methodologische steun en toeverlaat

is geweest. Voor hem was het gemakkelijker geweest als ik qua

onderzoeksdesign wat meer binnen het in de Disciplinegroep

Gezondheidswetenschappen ‘gebruikelijke’ design was gebleven, maar

desalniettemin heeft hij mij bij de beantwoording van al mijn vragen steeds

terzijde gestaan. Soms maakte hij problemen waar ik ze niet zag, soms hielp

hij mij bij het oplossen van een probleem dat hij niet zag.

Degene zonder wie dit proefschrift wellicht niet in deze vorm het licht zou

hebben gezien is Dorien Matthesius. Zij werkte drie jaar onverdroten met mij

aan de data-verzameling en heeft een zeer groot deel van het hele proces

van data-cleaning verricht. Naar haar gaat dan ook mijn bijzondere dank uit.

Indirect is in deze dank betrokken het Ministerie van Sociale Zaken &

Werkgelegenheid, dat door middel van een tweetal regelingen één en ander

mogelijk maakte.

Johan Post heeft eveneens bijgedragen aan de data-verzameling, waarvoor

dank. Ook hij onderzocht van tachtig gemeenten het Collegeprogramma en

de Begroting, om op basis hiervan het gezondheidsbeleid te inventariseren.

Willem Lok was behulpzaam bij het opsporen van een groot deel van de

verklarende variabelen vanuit het Statline-bestand van het Centraal Bureau

voor de Statistiek en deed het leeuwendeel van de statistische analyses.

Een intensieve en buitengewoon prettige samenwerking tussen mij als

vrager en hem als aanbieder van ondersteuning heeft uiteindelijk geleid tot

een beter inzicht in determinanten van gemeentelijk gezondheidsbeleid.

Gerjanne Dol, Marije Krabbe en Kim Roelofs hebben het materiaal

verzameld dat als onderbouwing heeft gediend voor het hoofdstuk over de

juridische ruimte die een gemeente heeft om gezondheidsbeleid mee te

voeren. Het verzamelen van dit materiaal vergde langdurige inspanning en

vroeg veel geduld.

Met mijn derde promotor, Johan Groothoff, trek ik inmiddels twintig jaar op,

en als het aan mij ligt worden dat er dertig. Johan, opvoeden is een kunst



die je ondanks de schijn van het tegendeel goed beheerst. In het kader van

dit onderzoek geldt, dat waar ik advies of commentaar nodig had, jij mij altijd

met raad en daad terzijde stond. De snelle en precieze correcties maakten,

dat het werk geen onnodig oponthoud ondervond en dat de bestaande

gedachten over het onderwerp werden aangescherpt.

Michiel Herweijer, mijn tweede promotor, heeft zeer veel bijgedragen aan de

uitwerking van de hoofdstukken over de omvang en doelgerichtheid van het

gezondheidsbeleid. Michiel,  jij was altijd bereid tijd vrij te maken om met mij

te discussiëren over een beter begrip van delen van het materiaal, en je wist

nieuwe vragen te stellen, waardoor het materiaal uitputtender gebruikt werd

en derhalve meer antwoorden gaf.

Een woord van dank gaat eveneens uit naar Doeke Post, mijn eerste

promotor. De procedures en planning rondom een aangelegenheid als het

schrijven van een dissertatie sluiten soms niet naadloos aan bij de ideëen

die de promovendus daarover heeft. Vanuit onze gezamenlijke achtergrond

als sociaal geneeskundige heb je kans gezien beide met elkaar in

overeenstemming te brengen, en er zo aan meegewerkt dat dit proefschrift

is afgerond.

Dank ook aan de leden van de leescommissie, Bas Denters, Louise

Gunning-Schepers en Wim van den Heuvel. Zij hebben er aan bijgedragen

dat de bestaande tekst verder werd verbeterd.

Ria Molanus verzorgde de Engelse vertaling van de samenvatting, waarvoor

ik haar zeer erkentelijk ben. Van verdere loftuitingen op deze plaats wenst zij

verschoond te blijven, hoewel het niet moeilijk zou zijn daar nog een alinea

aan toe te voegen.

De uiteindelijke lay out van het onderzoeksverslag werd verzorgd door Netty

Bulthuis. Zij heeft - in mijn ogen - die laatste berg werk verzet, die nodig is

om de losse onderdelen als geheel bij de drukker te krijgen.

Een grote indirecte bijdrage is geleverd door mijn collega’s van de sectie

Sociale Geneeskunde; met jullie heb ik al die jaren met veel plezier

samengewerkt; daarvoor mijn dank. Fluitend naar het werk, en fluitend naar

huis – daaraan hebben jullie een substantiële bijdrage geleverd. Allen, die



mij verder tot steun zijn geweest, of wier geduld ik op de proef heb gesteld

en die hier verder niet zijn genoemd, dank ik voor hun bijstand en geduld.

En dan mijn beide paranimfen, Boudien Krol en Roy Stewart. Vriendschap

laat zich moeilijk omschrijven in termen van dank. Immers, een dergelijke

band is wederzijds en vooronderstelt dat men een beroep op elkaar kan

doen. Toch hecht ik eraan mijn erkentelijkheid uit te spreken naar Boudien

als paranimf, maar vooral als goede vriendin. Dat Roy zich behalve de

inhoudelijke ondersteuning ook bereid verklaarde mijn paranimf te zijn,

waardeer ik bijzonder.

Willemijn, jij hebt mij de ruimte gegeven om na mijn afstuderen de

ongebruikelijke weg van een deeltijd-functie en twee studies te bewandelen,

daarmee de basis leggend voor mijn huidige werkkring. Je bent mij daarna

blijven stimuleren om dit eens begonnen karwei af te maken. Je

aanwezigheid en geduld hebben ervoor gezorgd dat er voor mij altijd een

rustpunt was. Mijn dank daarvoor en in het verlengde daarvan, je

belangrijkheid voor mij, zeg ik je liever onder vier ogen dan op deze plaats.

Jitse van Dijk

Thesinge
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Hoofdstuk 1

Introductie

In dit hoofdstuk wordt kort ingegaan op de achtergrond van dit onderzoek (1.1).

Vervolgens worden de zes hoofdvraagstukken die in de loop van dit onderzoek aan

de orde komen kort toegelicht (1.2). Tot slot volgt dan nog een beknopte leeswijzer

(1.3).

1.1 Achtergrond

Dit onderzoek richt zich op gezondheidsbeleid bij gemeenten in Nederland.

Gezondheidsbeleid is beleid, dat erop gericht is de gezondheidstoestand van (delen

van) de bevolking te handhaven of te verbeteren door middel van maatregelen die

gericht zijn op de determinanten van gezondheid (Ministerie WVC 1986). Dergelijke

beleidsvoornemens werden geëxpliciteerd in de Nota 2000. Deze Nota 2000

onderscheidt als determinanten biologische factoren, de fysieke omgeving, de

maatschappelijke omgeving, leefwijzen, en het gezondheidszorgstelsel.

Uitgezonderd de biologische factoren zullen de andere determinanten van

gezondheid verderop steeds terugkeren. Het gezondheidsmodel uit de Nota 2000 is

hieronder weergegeven.
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Figuur 1.1 Gezondheidsmodel uit de Nota 2000 (Ministerie WVC 1986)

Dit onderzoek richt zich ook op activiteiten die de gemeenten in Nederland

ontplooien, dan wel voornemens zijn om in kader van het gemeentelijke

gezondheidsbeleid te ontplooien. Met opzet is hier geabstraheerd van de

activiteiten die GGD’en verrichten. Bij de start van dit onderzoek in 1996 was de vrij

algemeen gedeelde mening dat gemeenten zeer weinig aan gezondheidsbeleid

deden. Daarmee werd bedoeld de gemeente, zonder de activiteiten van de GGD.

Naar de juistheid van deze stelling was nooit empirisch onderzoek gedaan, en dit

onderzoek poogt in deze leemte te voorzien. Een uitgebreide inleiding in de stand

der wetenschap met betrekking tot het onderhavige onderwerp wordt hier dan ook

niet gegeven.
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1.2 Vraagstellingen

Gezondheidsbeleid is een tamelijk nieuw verschijnsel op de landelijke politieke

agenda (Ministerie WVC 1986;Ministerie WVC 1989;Ruwaard et al. 1993;Ministerie

VWS 1995;RIVM 1997). Op de gemeentelijke politieke agenda is het thema nog

recenter. Het begin kan gesitueerd worden rond de Healthy Cities beweging in

Nederland in 1988 (De Leeuw 1991;Goumans 1998), terwijl daarna de opdracht

van het Ministerie van Volksgezondheid aan de gemeenten om vierjaarlijks een

lokale gezondheidsbeleidsnota te vervaardigen het onderwerp min of meer

structureel op de gemeentelijke agenda heeft geplaatst (Ministerie VWS 1997, 1-

10).

Dit onderzoek is gecentreerd rond de vraag of gemeenten een gezondheidsbeleid

voeren zoals bedoeld in de Nota 2000: een vanuit volksgezondheidsoptiek

samenhangende benadering van diverse factoren. Aan deze algemene vraag zijn

verschillende aspecten te onderkennen. Een aspect dat altijd relevant is bij

gemeentelijk beleid is de vraag of de gemeente juridische ruimte heeft voor zulk

beleid. Een gezondheidsbeleid zoals bedoeld in de Nota 2000 is een beleid waar

alle determinanten van gezondheid als beïnvloedbare factoren worden gezien. Hier

gaat het om de breedte van het beleid, de variëteit en de soort van maatregelen.

Uiteraard bestaan hier verschillen tussen gemeenten en de vraag is wat bijdraagt

aan die verschillen. Een ander aspect van een dergelijk beleid is de mate van

onderlinge samenhang van dat beleid; ook hier bestaan verschillen.

1.2.1 De geschiedenis van het gezondheidsbeleid

Het is echter de vraag of gezondheidsbeleid wel een zodanig recent thema is als

hierboven is gesuggereerd. Gezondheidsbeleid is inderdaad nog niet zo lang een

thema dat zichtbaar op de agenda staat. In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de vraag

wat de geschiedenis van het gezondheidsbeleid is geweest. Is gezondheidsbeleid,

en de mogelijkheid om dat uit te voeren wel zo recent als hierboven aangeduid? Er

zal een beperking plaats vinden tot de hoofdzaken rond de vragen of eerdere

gezondheidsconcepten ruimte lieten voor andere dan individueel-curatieve

maatregelen, en of die andere, meer preventieve maatregelen ook plaats vonden.
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Daar waar dat relevant is voor de hoofdvraagstelling - de situatie met betrekking tot

het gezondheidsbeleid op het gemeentelijke niveau in Nederland - zal, voor zover

mogelijk, een enigszins uitgebreidere beschrijving van de ontwikkeling worden

gedaan. Het accent in dit hoofdstuk ligt op de periode vanaf 1970.

Deelvraagstelling:

Wat is de geschiedenis van het gezondheidsbeleid is geweest? Meer precies: was

er binnen de gehanteerde gezondheidsconcepten vanaf de Griekse oudheid ruimte

voor collectief-preventieve maatregelen?

1.2.2 De juridische speelruimte van een gemeente

Om gezondheidsbeleid te kunnen realiseren heeft een gemeente bevoegdheden in

medebewind nodig. In hoofdstuk 4 staat centraal de vraag wat de juridische ruimte

is voor een Nederlandse gemeente om gezondheidsbeleid te voeren. Het gaat hier

dan met name om de vrijheid in medebewind; immers, waar het om het autonome

deel van de bevoegdheden gaat is die ruimte per definitie aanwezig. Om enig zicht

te krijgen op de juridische armslag die een gemeente heeft om een

gezondheidsbeleid te voeren, is een analyse verricht van de regelgeving waarin

aan gemeenten bevoegdheden worden toegekend dan wel taken worden

opgedragen op terreinen die relevant zijn voor het gezondheidsbeleid. Daartoe is

een onderzoek gedaan in een electronische verzameling van de Nederlandse

wetgeving met behulp van zoektermen. Deze zoektermen hebben enerzijds

betrekking op de organen van de gemeente, zoals ‘burgemeester’ en ‘gemeente*’,

en anderzijds op het te onderzoeken terrein, het gezondheidsbeleid. De volledige

uitkomst is te vinden in bijlage 1.

Deelvraagstelling:

Wat is de juridische ruimte in medebewind voor een Nederlandse gemeente om

een gezondheidsbeleid te voeren?

1.2.3 Hoeveelheid en type gezondheidsbeleidsmaatregelen

Na de inventarisatie van de regelgeving die relevant is voor het gemeentelijk

gezondheidsbeleid volgt daarna, in een later hoofdstuk wat gemeenten feitelijk

doen, niet alleen op het terrein van het medebewind, maar ook op het autonome

terrein. Hierboven is al ingegaan op de geringe empirische onderbouwing van de
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stelling dat gemeenten zeer weinig aan gezondheidsbeleid doen. De daarbij

horende vraag heeft betrekking op de omvang en inhoud van het

gezondheidsbeleid bij gemeenten. Die zijn gemeten door bepaalde

beleidsmaatregelen uit Collegeprogramma en Begroting te tellen; de hoeveelheid

uitgaven aan bepaalde onderwerpen is niet als teleenheid genomen. Het op deze

wijze verkregen antwoord is dan in eerste instantie getalsmatig: de ene gemeente

heeft een beleid dat een omvang heeft van een bepaald aantal maatregelen; een

andere gemeente een ander aantal. Het gezondheidsbeleid van gemeenten zal

worden beschreven aan de hand van een aantal thema’s.

Deelvraagstelling:

Wat zijn de verschillen in omvang en inhoud van het gezondheidsbeleid bij

gemeenten a) in zijn totaliteit, b) naar beleidssectoren, c) naar het onderscheid

Collegeprogramma – Begroting, d) naar het onderscheid medebewind - autonomie,

e) naar frequentie per maatregel en f) naar politieke aandacht die de verschillende

maatregelen krijgen.

1.2.4 Verschillen tussen gemeenten in de hoeveelheid maatregelen

Verwacht mag worden dat gemeenten zullen verschillen waar het gaat om de

getalsmatige hoeveelheid gezondheidsbeleid per beleidsterrein. De verkregen

uitkomsten uit de onder 1.2.3 verkregen beschrijving zullen waar het gaat om de

autonome maatregelen per beleidsterrein onderworpen worden aan een analyse

die ten doel heeft inzicht te verschaffen in de herkomst van de verschillen. Er zijn

drie groepen variabelen die een relatie kunnen hebben met de hoeveelheid beleid

die een gemeente produceert: achtergrondgegevens, politieke gegevens en de

omvang van het betreffende probleem. De achtergrond van een gemeente is

gekarakteriseerd door middel van het aantal inwoners, de bevolkingsdichtheid, en

het inkomen. Als politieke variabelen zullen worden gebruikt de politieke kleur, de

politieke stabiliteit en de politieke participatie. De keus van het probleem, tenslotte,

is uiteraard afhankelijk van het specifieke beleidsterrein waarop de analyse

betrekking heeft.
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Deelvraagstelling:

In hoeverre hangt de omvang van het gezondheidsbeleid bij gemeenten samen met

a) sociaal-demografische en sociaal-economische variabelen, b) politieke

variabelen, en c) de omvang van maatschappelijke problemen?

1.2.5 De doelgerichtheid van beleid

De omvang van de doelgerichtheid van het beleid is het volgende onderwerp. Die

omvang, en de verschillen daartussen bij gemeenten zijn kwantitatief van karakter.

De ene gemeente heeft een beleid dat in getalsmatige zin een bepaald aantal

intersectorale en sectorale doelen kent en koppelt de te treffen maatregelen aan

doelen, althans beargumenteert ze; bij een andere gemeente ligt dit anders. Men

kan zich met betrekking tot deze drie typen doelen – intersectoraal, sectoraal, en de

mate waarin maatregelen aan een doel zijn gerelateerd - op het terrein van het

gezondheidsbeleid nog andere zaken afvragen dan hoeveel dat er in totaliteit zijn.

De mate van doelgerichtheid van het gezondheidsbeleid – in de zin van het

percentage aan een doel gerelateerde beleidsmaatregelen - bij gemeenten zal

worden beschreven aan de hand van een aantal thema’s.

Deelvraagstelling:

Wat zijn de verschillen in de mate van doelgerichtheid van het gezondheidsbeleid

bij gemeenten a) in zijn totaliteit, b) naar sectoren, c) naar het onderscheid

Collegeprogramma – Begroting, d) naar frequentie per doel en e) naar politieke

aandacht die de verschillende doelen krijgen?

1.2.6 Verschillen in de doelgerichtheid van de maatregelen

Op basis van de huidige literatuur wordt de mate van doelgerichtheid van het beleid

onder andere bepaald door de mate van competitie tussen partijen, en door het

opleidingsniveau van de kiezers. Kiezers met een hogere opleiding en inkomen,

eisen een meer open openbaar bestuur voor zich op, wat uiteindelijk leidt tot een

uitgebreidere onderbouwing van het beleid. Dat is ook het geval met een hogere

mate van competitie tussen partijen. Hoe meer verdeeld een College, en hoe

geringer de steun van het College in de Raad, hoe meer de collegepartijen hun best

moeten doen om elkaar te overtuigen, cq het College zijn best moet doen om de

Raad te overtuigen, en hoe uitgebreider de onderbouwing. Men moet wel nadenken
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over een onderbouwing. De mate van opleiding zit indirect, via het inkomen, in de

variabele die ook eerder al als achtergrondvariabele is gebruikt; behalve het

inkomen maakten van die variabele ook deel uit het aantal inwoners en de

bevolkingsdichtheid. Als politieke variabelen zullen worden gebruikt de politieke

steun, en de politieke stabiliteit van het College. Voorts zal de invloed van de mate

van politieke aandacht van een beleidsterrein worden bepaald.

Deelvraagstelling:

In hoeverre wordt de mate van doelgerichtheid van het gezondheidsbeleid bij

gemeenten bepaald door a) sociaal-demografische en sociaal-economische, en b)

politieke variabelen?

Het doel van dit onderzoek is er met name op gericht helder te krijgen op welke

terreinen gemeenten in Nederland actief zijn waar het gaat om gezondheidsbeleid,

alsmede het vinden van een verklaring voor de verschillen in activiteitenniveau

tussen gemeenten. Naast dit wetenschappelijke belang van dit onderzoek is er een

maatschappelijk belang. Dat belang is er enerzijds in gelegen, dat gemeenten

uiteindelijk een handzaam overzicht krijgen over mogelijk te gebruiken

beleidsinstrumenten in het kader van een gezondheidsbeleid. Hiermee kan worden

voorkomen dat iedere gemeente opnieuw lange tijd bezig is met het uitdenken van

dergelijke maatregelen. Anderzijds is het van groot belang dat gemeenten inzien,

dat ze alle dagen met gezondheidsbeleid bezig zijn. Om dat in te zien, is een blik

over de sectorale schuttingen van groot belang.

1.3 Leeswijzer

Na dit korte inleidende hoofdstuk wordt in hoofdstuk 2 ingegaan op de geschiedenis

van het gezondheidsbeleid. In hoofdstuk 3 wordt stil gestaan bij de recente

ontwikkelingen in het voor locale overheden relevante gezondheidsbeleid. In het

eropvolgende hoofdstuk 4 komt de een gemeente ter beschikking staande

juridische ruimte die kan dienen om een gezondheidsbeleid te realiseren, aan de

orde. In hoofdstuk 5 wordt een overzicht gegeven van de in de literatuur

onderscheiden structurele determinanten van beleid en worden vraagstellingen
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geformuleerd. In hoofdstuk 6 wordt in gegaan in op de onderzoeksopzet, het

gebruikte instrument, de verdere operationalisatie van variabelen, alsmede op de

respons van de gemeenten en betrouwbaarheid van het materiaal. In hoofdstuk 7

worden de beleidsmaatregelen van gemeenten op twaalf beleidsterreinen

beschreven; in hoofdstuk 8 vindt een analyse van de verschillen in de aantallen

beleidsmaatregelen plaats en worden uitgesproken verwachtingen ten aanzien van

de bijdrage van achtergrond, politiek en probleem aan de verschillen tussen

gemeenten in activiteitenniveau per beleidsterrein op hun houdbaarheid getoetst.

Op de mate van doelgerichtheid van het beleid wordt in hoofdstuk 9 ingegaan; in

hoofdstuk 10 vindt een analyse van het percentage aan een doel gerelateerde

maatregelen plaats en worden verwachtingen ten aanzien van de bijdrage van

achtergrond en politiek aan de verschillen tussen gemeenten in de doelgerichtheid

van het beleid per beleidsterrein op hun houdbaarheid getoetst. In hoofdstuk 11

worden conclusies getrokken en werkwijze en uitkomsten bediscussieerd.
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Hoofdstuk 2

De geschiedenis van het gezondheidsbeleid

Het gezondheidsbeleid heeft niet altijd die hoeveelheid aandacht gehad die het nu

heeft. Doel van dit hoofdstuk is een overzicht te geven van wat zich in een periode

vanaf 1970 op dit terrein heeft afgespeeld. Na vraagstelling, opzet en methode

komt, voorafgaand aan het gezondheidsbeleid in deze periode, hieronder eerst een

korte schets van het  gezondheidsconcept en het gezondheidsbeleid bij

Hippocrates, Galenus en Avicenna (2.2). Daarna volgt een zeer beknopte

beschrijving van het denken over gezondheid in West-Europa vanaf de

Middeleeuwen tot de periode rond 1945 (2.3). Vervolgens wordt ingegaan op een

kentering in het denken over gezondheid, eerst bij de wetenschap en later bij het

beleid, eerst nationaal en vervolgens internationaal (2.4). Vanuit het internationale

niveau van de WHO vindt in enkele landen een vertaling plaats naar het nationale

niveau, terwijl tegelijkertijd een vertaling van het internationale niveau naar het

(groot-)stedelijke niveau, de Healthy Cities-beweging, plaats vond. Aan het slot van

het hoofdstuk zal de situatie in Nederland worden geschetst (2.5).

2.1 Vraagstelling, opzet en methode

In dit hoofdstuk staat de vraag centraal wat de geschiedenis van het

gezondheidsbeleid is geweest. Meer precies: was er binnen het gehanteerde

gezondheidsconcept ruimte voor collectief-preventieve maatregelen, en zo ja,

vonden zij ook daadwerkelijk plaats. Met betrekking tot deze vraag is gekozen voor

een aantal beperkingen. Vanwege het doel van dit hoofdstuk - het geven van een

overzicht - zal hier niet een uitvoerige geschiedschrijving plaats vinden, maar zal

een beperking plaats vinden tot de hoofdzaken. Slechts daar waar dat relevant is

voor de hoofdvraagstelling - de situatie met betrekking tot het gezondheidsbeleid op

het gemeentelijke niveau in Nederland - zal, voor zover mogelijk, een enigszins

uitgebreidere beschrijving van de ontwikkeling worden gedaan. Het accent in dit

hoofdstuk ligt, zoals ook blijkt uit de opbouw, op de periode vanaf 1970.
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Dit hoofdstuk is opgezet als een verslag van een literatuuronderzoek. Daar waar

het gaat om beschrijving van de ontwikkeling in meer landen of meer steden is

geput uit bestaande overzichtsliteratuur, daar waar het gaat om de beschrijving van

enkele mijlpalen in de geschiedenis van het gezondheidsbeleid is te rade gegaan

bij de oorspronkelijke bronnen.

2.2 Griekse, Romeinse en Arabische geneeskunst

De ruimte voor een gezondheidsbeleid wordt voor een aanzienlijk deel bepaald

door het beeld dat men in een gegeven tijdsgewricht heeft van ziekte en

gezondheid. Ziet een bepaalde bevolking het optreden van een specifieke ziekte

slechts als een gevolg van een bepaalde stand der sterren, dan is duidelijk dat

binnen een dergelijk gezondheidsconcept niet veel ruimte is voor een

gezondheidsbeleid. Met dit in gedachten zullen in deze paragraaf de

gezondheidsconcepten van Grieken, Romeinen en Arabieren worden beschouwd.

Daarbij moet men bij twee zaken stilstaan. 'Het' gezondheidsconcept van 'de'

Grieken bestaat niet: er zijn van elkaar verschillende concepten, van verschillende

wetenschappelijke scholen, die bovendien in de tijd verschilden. Spreken over één

concept van één volk is derhalve slechts dan toegestaan als het gaat om globale

hoofdlijnen.

Nog los daarvan is spreken over ziekte in een bepaalde samenleving op een

bepaald tijdstip nog steeds niet zonder gevaar: ziekte is een meerzinnig begrip, dat

op twee manieren ingevuld wordt. Rothschuh wijst daarop in zijn bijdrage in een

boek over het ziektebegrip: allereerst is het concept dat de spreker aanhangt van

belang, en in de tweede plaats is de relatie waarin de ziekte ter sprake komt,

belangrijk (Rothschuh 1975, 397-420). Zo betekent ziekte voor de zieke iets anders

dan voor de arts of de maatschappij. De inhoud van deze relaties wisselt met de

tijd, hetgeen te maken heeft met veranderingen in de stand van de wetenschap en

wat de medische professie vermag, alsmede met veranderingen die een

samenleving ondergaat met betrekking tot de omvang van het aantal subjecten dat

met een veranderbare intensiteit zorg van die samenleving krijgt.
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2.2.1 Hippocrates

Het Griekse gezondheidsconcept heeft zeer lang het denken in de medische wereld

beheerst, ook in West-Europa, tot 1800. Het is van belang om er wat langer bij stil

te staan, omdat het in de volgende paragrafen ook steeds een rol speelt. In de tijd

van Hippocrates (460-377 v. Chr.) komt men op het eiland Kos na een uitvoerige

discussie tot de overtuiging dat gezondheid een zaak is van het in evenwicht zijn

van vier in het lichaam voorkomende lichaamssappen (humores). Deze sappen zijn

bloed, slijm, gele gal en zwarte gal. Evenwicht is gezondheid, verstoring van het

evenwicht is ziekte, zo luidt versimpeld dit concept. In zijn geschrift 'Nature of Man'

beschrijft Hippocrates (Hippocrates 1931, 1-41), dan wel iemand uit zijn school, dit

denken met betrekking tot de sappenleer op de volgende manier.
"The body of man has in itself blood, phlegm, yellow bile and black bile;
these make up the nature of his body, and through these he feels pain or
enjoys health. Now he enjoys the most perfect health when these elements
are duly proportioned to one another in respect of compounding, power and
bulk, and when they are perfectly mingled. Pain is felt when one of these
elements is in defect or excess, or is isolated in the body without being
compounded with all the others. For when an element is isolated and
stands by itself, not only must the place which it left become diseased, but
the place where it stands in a flood must, because of the excess, cause
pain and distress. In fact when more of an element flows out of the body
than is necessary to get rid of superfluity, the emptying causes pain. If, on
the other hand, it be to an inward part that there takes place the emptying,
the shifting and the separation from other elements, the man certainly must,
according to what has been said, suffer from a double pain, one in the
place left, and another in the place flooded."

Deze vier lichaamssappen worden vervolgens verbonden met de vier kwaliteiten

warm, koud, droog, vochtig en met de vier basiselementen uit het denken, vuur,

water, lucht en aarde. Men krijgt bij de combinatie van deze twaalf zaken een figuur

die er als volgt uitziet (Rothschuh 1978: 185-192; Sigerist 1961: 317-335;Koelbing

1985: 12-38).
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Figuur 2.1   Schema met de ordening van lichaamssappen, kwaliteiten en elementen

De winst van deze voorstelling van zaken is tamelijk groot: in vergelijking met de

voorafgaande periode ontstaat er zoiets als een rationalisering van gezondheid en

ziekte. Ziekte wordt gezien als een reactie van het lichaam en men tracht door

inductie de wetmatigheden die daarachter schuil gaan op te sporen. Uitdrukkelijk

komen individueel of collectief vermijdbare oorzaken aan de orde (Newman 1932).

De drie partijen die hierbij een rol spelen, de (potentieel) zieke, de arts en de

samenleving hebben altijd belang gehad bij een zo goed mogelijk concept van

gezondheid en ziekte. Immers, de zieke wendt zich met zijn dierbaarste bezit tot de

arts, die volgens professionele maatstaven te werk wil gaan. De samenleving heeft

er baat bij dat een en ander zo goed mogelijk gebeurt.
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Men kan aan de hand van figuur 2.1 constateren, dat het gezondheidsconcept

zoals dat bij de Grieken in gebruik was, tenminste ruimte liet voor andere dan

individuele zaken. Die individuele kant van het concept krijgt in allerlei

geschiedkundige overzichten steeds de meeste aandacht, en heeft ook grote

invloed gehad. Maar het is Hippocrates zelf, die in zijn Over Lucht, Water en Bodem

juist met nadruk wijst op het belang van de - in dit geval - medisch-geografische

achtergrond van ziekte en gezondheid. De mens is geconditioneerd door zijn

omgeving, fysiek en mentaal. De omgeving bepaalt voor een belangrijk deel zijn

gezondheid en de ziekten waaraan hij ten prooi kan vallen (Hippocrates 1931a).

In het eerste deel van Over Lucht, Water en Bodem waarschuwt Hippocrates een

arts die in een streek komt waar hij nog nooit geweest is. Vóórdat hij een patiënt

gaat behandelen, dient de arts zich eerst af te vragen welk seizoen het is, uit welke

hoek de wind waait, welk water de mensen gebruiken en de geografische situatie

van de stad. Daarnaast dient de arts zich te verdiepen in de leefwijzen van de

mensen: drinken ze wijn, eten ze veel of weinig, rusten ze goed, werken ze

misschien te hard of eten ze te veel? Dergelijke vragen zijn ook van belang voor de

toepassing van het model op het individu. Vragen naar evenwicht en vragen naar

veronderstelde externe ziekte-oorzaken komen in iedere anamnese voor, aldus

Over Besmettelijke Ziekten (I, xxiii)(Hippocrates 1931b):
“The following were the circumstances attending to the diseases, from
which I framed my judgments, learning from the common nature of all and
the particular nature of the individual, from the disease, the patient, the
regimen prescribed and the prescriber – for these make a diagnosis more
favourable or less; from the constitution, both as a whole and with respect
to the parts, of the weather and of each region; from the custom, mode of
life, practices and ages of each patient; (…)”

Evenwicht, daar gaat het om. Te veel drinken, te hard werken etcetera, verstoort

het evenwicht van de mens. Een dergelijk evenwicht kan weer bereikt worden,

meestal door middel van een dieet. De beide andere therapeutische gebieden zijn

de kruidentherapie en de heelkundige therapie. Op basis van Hippocrates' Over

Lucht, Water en Bodem heeft later een Romeins architect, Vitruvius, het beroemd

geworden boek On Architecture (Vitrivius 1970) geschreven. Daarin komt onder

andere de publieke hygiëne en de watervoorziening aan de orde.

Men kan op basis van het voorgaande concluderen dat er binnen het denken over

gezondheid en ziekte bij de Grieken ruimte was voor het beïnvloeden van
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gezondheid anders dan door op het individu gerichte, therapeutische maatregelen.

Dergelijke collectieve maatregelen - een gezondheidsbeleid - bestaan voor een

groot deel uit op het individu gerichte adviezen met betrekking tot het in stand

houden van het evenwicht. Daarnaast komen ook andere maatregelen voor

waarvan hier worden genoemd openbare hygiëne en riolering, en verplichte isolatie

van infectieus geachte patiënten. Ook vond gereguleerde stadsuitbreiding plaats en

werd de zonlichtinval in en de watertoevoer naar woningen en de vuilnisafvoer

bestudeerd en gereguleerd (Newman 1932).

2.2.2 Galenus

De Romeinen hadden geen eigen gezondheidsconcept; ze hebben dat van de

Grieken overgenomen en aangevuld, voornamelijk door het aantrekken van Griekse

artsen en andere geleerden. De bekendste onder hen, Galenus van Pergamon (±

130-201 na Chr.), is een vertegenwoordiger van de Alexandrijnse school. Hij

woonde als patriciër in Rome en was arts van de keizer. Hij schreef zeer veel, en

heeft daarbij het denken van Hippocrates en de ideeën die heersten in de perioden

daarna, min of meer geïntegreerd. Herrlinger (1964) heeft één en ander in een

schema gevat dat er als volgt uit ziet (Herrlinger 1964).
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moest kunnen indelen. De werken van Galenus richten zich wat dit betreft op de

bovenlaag van de bevolking. Met betrekking tot het gezondheidsbeleid kan men

hetzelfde opmerken als wat reeds in paragraaf 2.2.1 inzake het Griekse

gezondheidsbeleid is opgemerkt: het concept als zodanig staat collectieve

maatregelen wel toe.

Over het feitelijke gezondheidsbeleid is eveneens een en ander bekend. De

Romeinen bouwden waterleidingen, legden rioleringssystemen aan en bouwden

badinrichtingen. Er bestond wetgeving met sociaal-hygiënische strekking: de

verkoop van levensmiddelen was gereguleerd en lijken moesten binnen een

bepaalde termijn buiten de stadswallen worden verbrand. Overal in Rome waren

baden van grote afmetingen; in elke wijk waren openbare toiletten. Bepaalde

activiteiten mochten alleen buiten de stadswallen plaatsvinden (Uffelman 1880,

759-88;Newman 1932;Elaut 1952). Vitruvius kwam tot de hypothese dat malaria

door kleine diertjes of insecten uit moerassen werd overgebracht (Vitrivius 1970).

Door hiermee bij het bouwen rekening te houden, is vanuit de hoek van de

architectuur een bijdrage geleverd aan de verbetering van de volksgezondheid

(Ackerknecht 1979).

2.2.3  De Arabische geneeskunst

Vlak na de dood van Mohammed in 632 worden grote delen van het Oost-

Romeinse Rijk veroverd door de volgelingen van Mohammed, evenals delen van

het Perzische rijk. Dit rijk is drager van het Grieks-Romeinse culturele erfgoed,

waaronder de medische kennis. De Arabische medische kennis bestond tot op dat

moment voornamelijk uit volksgeneeskunde. Ullmann en Elgood geven daar een

kort overzicht van (Ullmann 1978; Elgood 1951). De praktijk is, dat onder de

geneesmiddelen honing een zeer belangrijke plaats inneemt, terwijl ook allerlei

andere substanties als geneesmiddel worden aangewend, bijvoorbeeld papyrus,

henna, senna, kamelenmelk en kamelenurine. Daarnaast worden incisies verricht

en vindt cauterisatie plaats. Ullmann besluit met de opmerking dat over de periode

onder Mohammed en de erop volgende Umayyaden-periode (tot 750) eigenlijk

weinig over de islamitische geneeskunst bekend is. Spreken over Arabische of

Islamitische medische kennis in de periode na 750 zegt iets over de plaats - het

Arabische of Islamitische Rijk - waar die medische kennis zich bevond, maar niets
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over de herkomst ervan: die wordt in toenemende mate Grieks, en in veel mindere

mate Perzisch en Indiaas. Het Arabisch is de lingua franca van het gebied.

Na de val in 750 van de kaliefen uit de Umayyaden familie, die in Damascus hun

zetel hadden, weet de familie der Abbasiden het Oosterse kalifaat te bemachtigen.

De zetel van het kalifaat komt nu in Bagdad en de heerschappij van deze kaliefen

duurt tot 1258, als het kalifaat wordt ingenomen door de Mongolen. Van dat laatste

heeft de Arabische cultuur zich nooit helemaal hersteld. De periode van 750 tot

1050 is er één van grote bloei. In deze periode worden verschillende takken van

buitenlandse - zoals Griekse of Perzische - wetenschap - filosofie, astronomie,

recht - geïncorporeerd in de Arabisch-islamitische wereld. Voor de geneeskunde

betekent dit dat na 800 de eeuwen van vertalingen aanbreken van Hippocratisch-

Galenische werken in het Arabisch, soms vanuit het Grieks, maar bijna altijd via het

Syrisch of het Perzisch, meestal niet door Arabieren of Mohammedanen, maar door

Syriërs, Joden, Perzen of Christenen. Deze periode strekt zich uit tot ongeveer

1050. Het vertalen van een concept naar een taal waar voor dat concept geen

woorden zijn levert in eerste instantie het probleem op dat de vertaler woorden

moet zien te vinden die een en ander juist weergeven en bovendien voor collega's

begrijpelijk en slechts op één wijze te interpreteren zijn. Daarbij komt in tweede

instantie de omstandigheid dat in de hellenistische geneeskunde zaken voorkomen

die volstrekt strijdig zijn met de nieuwe religieuze omgeving, zoals bijvoorbeeld het

drinken van wijn als dieetvoorschrift, of wellicht nog evidenter, het hellenistische

veelgodendom in een wereld waar slechts één god is.

De belangrijkste vertalers in deze periode zijn achtereenvolgens Muhammed ibn

Zakarriyya ar  Razi (Rhazes, 865-932), Ali ibn al Abbas al Majusi (Haly Abbas, ? -

994) en Ali ibn Sina (Avicenna, 980 - 1037). Hun bekendste, en in het Latijn

vertaalde werken zijn respectievelijk de 'Continens', het 'Liber Regius' en de 'Canon

Medicinae'. De grootste invloed van de denkers en vertalers heeft ongetwijfeld Ali

ibn Sina gehad. Avicenna is afkomstig uit de buurt van Buchara, een plaats die nu

in Uzjbekistan ligt en destijds in het Perzische Rijk. Avicenna heeft het werk van

Galenus, dat tot dit tijdstip verspreid voorkwam, bijeengebracht, geordend en

vertaald in de kitab al-Qanun. Op zijn beurt is dit Arabische werk later in het Latijn

vertaald als Canon Medicinae. De Canon bevat enerzijds een streng geordend

deductief theoretisch deel, met anderzijds daaruit consequent voortspruitend de
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therapie (Rothschuh 1978). Zeker tot halverwege de zeventiende eeuw is dit boek

hèt leerboek van alle daarop volgende generaties artsen geweest. Op een aantal

punten verschilt Avicenna van Galenus. Zo onderscheidt hij, evenals een aantal

andere Arabische schrijvers, naast de vier bekende sappen nog vier andere.

Een en ander leidt er toe dat de plaats voor collectieve maatregelen bij Avicenna, of

andere Arabische schrijvers zoals Rhazes of Haly Abbas, niet veel verschilt van die

in het Grieks-Romeinse geneeskunst. In de praktijk komt het vaak neer op

omvangrijke, op het individu toegesneden, dieet- leefregels ter preventie van

ziekten. In sommige Arabische tekstboeken, zoals bijvoorbeeld in Paradise of

Wisdom, komt een hoofdstuk voor over de invloeden van klimaat, water en

seizoenen op de gezondheid (Browne 1921), terwijl Ullmann wijst op het concept

van de besmettelijkheid van ziekten zoals dat voorkomt in al-Majusi's Liber Regius

(Ullmann 1978: 86 ev). Zo zijn lepra en elefantiasis, schurft, tuberculose,

hersenontsteking, pokken, en trachoom besmettelijk. Anderen voegen daar

mazelen en een slechtriekende adem aan toe. De wijze van de overdracht is

onduidelijk. Artsen maken geen conceptueel onderscheid tussen infectieuze

overdracht (directe transmissie van bacterieën) en contagieuze overdracht

(transmissie via parasieten en dergelijke). Zodoende komt men niet tot afdoende

preventieve maatregelen voor besmettelijke ziekten.

Over openbare hygiëne in de praktijk merkt Elgood op, dat er een uitgebreide

hoeveelheid verorderingen op dit terrein is, ver voor de omverwerping van het

Kalifaat in 1258 (Elgood 1951: 274). Er is een toezicht - zij het zwak ontwikkeld - op

het kennisniveau van de artsen; kwakzalverij kwam veelvuldig voor. Strenger is het

toezicht op de grondstoffen, de methoden en instrumenten om te bereiden en de

afgeleverde waren van drogisterijen en apotheken. Uniformering op dat terrein

wordt gedeeltelijk bereikt door invoering van de Grote Pharmacopee, vervaardigd

door Sabur bin Sahl († 869). Zulk toezicht was niet in handen van artsen, maar van

de muhtasib, een soort inspecteur. Deze functionaris is voorts belast met het

toezicht op eten en drinken. Dieren mogen alleen geslacht worden in officiële

slachthuizen: vlees van zieke dieren mocht niet in het slachthuis bewaard worden

en niet aan openbare eetgelegenheden geleverd worden. Het hakblok moest aan

het eind van iedere dag door de slager met zout ingewreven worden en bedekt met



__________________________

__________________________

Hoofdstuk 2                                                                                           19

palmtakken. Dergelijke regels golden ook voor de verkopers van vis, die hun

manden dagelijks moesten schoonmaken en met zout inwrijven. Ook de

overgebleven vis moest worden gezouten; wat niet meer goed was moest naar een

bestemde plaats buiten de stad gebracht. Het schoonmaken van vis mocht maar op

één, daarvoor aangewezen plaats in de stad gebeuren.

De muhtasib bezocht met een zekere regelmaat ook de openbare

eetgelegenheden. Hij kon bepaald kookgerei afkeuren en dergelijke. In ieder geval

moesten potten en pannen worden bewaard in een ruimte waar vliegen en insecten

geen toegang hadden. Ook de bakker ontkwam niet aan de controle door de

muhtasib: hier werd vooral gelet op giftig graan. Water en melk zijn in warme

streken zonder waterleiding van vitaal belang voor de gezondheid van de bevolking,

en vaak een oorzaak van veel ziekten. Bij melk gaat het vooral om de strijd tegen

verdunningen en vervalsingen; daarnaast was een voortdurend probleem de

reinheid van alle vaten waarin melk bewaard kon worden. Met betrekking tot het

water was het onderscheid tussen rivierwater en bronwater van belang. Bronwater

werd op bepaalde punten in de stad verkocht; het werd bewaard in grote vaten, die

bedekt werden met een deksel of met palmbladeren. Het aanlengen van dit water

met het mindere rivierwater was streng verboden, evenals het direct uit het vat

drinken. Het was de plicht van de muhtasib erop toe te zien, dat de kleine

drinkpotten iedere dag werden uitgeschuurd en ontsmet. Rivierwater werd in open

emmers of in een leren waterzak, die niet meer nieuw mocht zijn en ook voor

andere doeleinden gebruikt mocht worden, aangeboden. De straffen bij niet-

nakomen van de voorschriften waren zeer streng. Zo kon bijvoorbeeld de muhtasib

iemand stokslagen onder de voetzolen laten geven, zijn winkel (bakkerij, apotheek,

waterverkooppunt) laten sluiten tot zelfs de doodstraf aan hem laten voltrekken.

2.3 West-Europa

Na de val van Rome in 476 komt er een eind aan het West-Romeinse Keizerrijk en

de beschaving die het tot op zekere hoogte bij sommige lagen van de bevolking

had teweeg gebracht. Over de periode die hierop volgt is niet veel bekend, maar

wel dat de Griekse-Romeinse geneeskunde gedurende lange tijd nagenoeg
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verdwenen is. Deze geneeskunde leeft min of meer geïsoleerd in kloosters in West-

Europa voort, vermengd met elementen uit de volksgeneeskunde en vormt, met

bijbelse invloeden in de sfeer van de goede werken, de monnikengeneeskunde

(Elaut 1952). De humoraal-pathologie keert pas weer terug, als in West-Europa na

1100 universiteiten worden opgericht, meestal eerst met alleen faculteiten die zich

bezighouden met de theologie, de filosofie en het wereldlijke en canonieke recht.

Het wetenschappelijk forum uit die tijd bestaat uit priesters, en de ontwikkeling van

de geneeskunde krijgt dan ook een tegenslag als de Rooms Katholieke kerk als

hoogtepunt van haar bemoeienissen met de geneeskunde op het Concilie van

Tours in 1163 uitspreekt dat de Kerk ‘gruwt van bloed’ (ecclesia abhoret a

sanguine) waardoor de geestelijkheid met zoveel woorden wordt verboden zich met

de geneeskunde in te laten (Garrison 1929).

Ondanks dit verbod komen er aan de universiteiten toch medische faculteiten, die

hun kennis voor een groot deel halen uit naar het Latijn vertaalde Arabische

werken, zoals de Canon Medicinae van Avicenna. Deze vertaalpraktijk vindt met

name plaats rond het kalifaat van Cordoba, dat bestond van 655 tot 1236. De

belangrijkste artsen uit deze periode zijn Avenzoar († 1162), Averroës (1126-1198)

en Maimonides (1135-1204). De laatste vervaardigde een werk - bedoeld voor de

kalief Saladin, wiens lijfarts hij was - over persoonlijke hygiene (Tractatus de

Regimine Sanitatis). De invloed van de vertalingen die hier plaatsvinden loopt via

de universiteit van Montpellier.

Met betrekking tot de receptie van de Grieks-Romeins-Arabische geneeskunst in

West-Europa dient voorts de School van Salerno in dit kader genoemd te worden.

Deze plaats in Zuid-Italië wordt in de meeste literatuur aangeduid als een soort

ontmoetingsplaats van de Griekse, Joodse, Arabische en Christelijke cultuur.

Vertalingen vinden in of rond deze school plaats door Constantinus Africanus

(1015-1087) en deze worden vooral geacht via de universiteit van Bologna hun weg

verder te hebben gevonden.

De in deze nieuwe leer geschoolde artsen kunnen echter - zoveel is wel duidelijk -

hun patiënten nauwelijks beter geholpen hebben dan de aanhangers van de

iatrotheologie, die ziekte en gezondheid zien als onderdelen van God's plan met de

wereld. De rond 1200 heersende algemene filosofische stroming is die der
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scholastiek; deze dogmatische stroming is sterk naar binnen gericht en houdt zich

niet bezig met de experimentele toetsing van de nieuw verworven Galenische

voorstelling van zaken. Een en ander leidt op een breed front tot stilstand in de

verdere ontwikkeling van de curatieve geneeskunst. Wel bood het humoraal-

pathologische concept meer ruimte aan op het collectief gericht handelen, dan de

eerdere stromingen.

In de late Middeleeuwen kan men aan de hand van enkele besmettelijke en niet-

besmettelijke ziekten duidelijk maken welke collectieve maatregelen met betrekking

tot gezondheid werden getroffen. De pest veroorzaakte zeer veel doden en leidde

in Venetië tot het benoemen van inspecteurs voor de volksgezondheid, tot het

buitensluiten van geïnfecteerde en verdachte schepen en uiteindelijk tot

quarantaine. Daarnaast werden pesthuizen gesticht (Garrison 1929). Dergelijke

maatregelen komen in Engeland ook voor (Newman 1932). Ook lepra leidt tot

maatregelen: is bij iemand lepra vastgesteld dan verliest hij zijn burgerrechten - en

derhalve zijn vermogen - en dient de stad te verlaten. Een lepralijder is verplicht in

een bepaalde kledij te lopen en met behulp van een ratel anderen op de

besmettelijkheid van zijn ziek-zijn opmerkzaam te maken. Hij mag niet uit een

openbare bron drinken, noch zich in een herberg vertonen (Neuburger

1911;Newman 1932). Met betrekking tot de syphillis worden de badhuizen voor het

gebruik van twee sexen verboden. Een niet-besmettelijke, maar wel epidemisch

voorkomende ziekte is het Sint Antoniusvuur, het ergotisme. Dat ontstaat nadat

graan geïnfecteerd is met een schimmel, claviceps purpurea; deze ziekte verdween

- zonder dat men zich de oorzaak duidelijk bewust was - nadat landbouwmethoden

waren verbeterd (Newman 1932). Bij de meeste infectieziekten - er zijn er  veel

meer dan hierboven genoemd - is er volgens Newman sprake van een combinatie

van hygiëne, van toezicht op de zieke en van quarantaine (Newman 1932).

2.3.1 Paracelsus

Het zal echter nog tot de zestiende eeuw, tot de Renaissance, duren voor er een

serieuze aanval op het concept van de humoraalpathologie zelf wordt ondernomen.

Theophrastus von Hohenheim (1493-1541, Paracelsus) heeft als eerste het hele

concept van de humoraalpathologie openlijk in twijfel getrokken (Rothschuh 1978:
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261-273; Ackerknecht 1979: 93-96; Koelbing 1985: 77-87). Op dit terrein komt hij

met een andere evenwichtsleer, die hieronder zeer kort wordt weergegeven.

Paracelsus is van mening dat een mens en de gehele levende en dode natuur

bestaat uit chemische elementen. Die noemt hij 'Sulphur', 'Sal' en 'Mercurius'. Met

'Sulphur' wordt alles bedoeld dat wil branden, met 'Sal' het vaste, het duurzame en

grijpbare en met 'Mercurius' dat wat niet brandt, maar toch kan wisselen in verschij-

ningsvorm, wat wil sublimeren. Zwavel, zout en kwik worden derhalve hieronder in

deze betekenis gebruikt.

Een mens is gezond als in hem een bepaald evenwicht van deze drie elementen is.

Is dat niet het geval dan dient hij chemische middelen, zoals ijzer, koper, zwavel en

arsenicum, te gebruiken die dat evenwicht helpen herstellen. Paracelsus is

daarmee de eerste die chemische middelen voor inwendig gebruik voorschrift.

Deze dienen gezuiverd te zijn en voor de therapeutische keuze van de middelen is

het 'simila' principe van belang. Zo bestrijdt men koorts met een hitte veroorzakend

middel. Van Paracelus is de spreuk die in verkorte vorm nog altijd aan medische en

farmaceutische studenten over de gehele wereld wordt geleerd (Koelbing

1985):79).
"Alle Ding sind Gift und nichts ohn'Gift, allein die Dosis macht, dasz ein
Ding kein Gift ist."

Deze fundamentele aanval op het concept van de humoraal-pathologie heeft niet

meteen succes, maar het is toch tekenend voor de fase van de ontwikkeling in de

medische-wetenschappelijke wereld dat er überhaupt een begin van een

concurrerend paradigma kan ontstaan. Wil een nieuw paradigma in het algemeen

succes hebben, dan zal het echter tenminste een antwoord moeten hebben op alle

vragen waar het oude paradigma een antwoord op had en tevens een aantal

vragen kunnen beantwoorden waar oude paradigma geen raad mee wist.

Daarnaast moet het zelf nieuwe vragen kunnen genereren. Of een

paradigmawisseling plaatst vindt hangt voorts af van het maatschappelijk belang

van de onopgeloste vragen en van de gepercipieerde kansen van het nieuwe

paradigma (Koningsveld 1982).

Vlak na Paracelsus' dood bewijst Vesalius in 1543 dat in de wand tussen de beide

kamers van het hart zich geen gaatjes bevinden, daarmee de Galenische

voorstelling van zaken, die ten grondslag ligt aan de bloedsomloop èn aan het
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humoraal-pathologische concept, een zware slag toebrengend. De ontdekking van

de bloedsomloop door Harvey in 1628 en het bewijs van het bestaan van capillaire

vaten tussen de slagaderlijke kant en de aderlijke kant van de bloedsomloop in

1661 door Malpighi vormden het sluitstuk van een geheel andere redenering met

betrekking tot de bloedsomloop dan die van Galenus. Daarmee werd tevens de

ondergang van de onfeilbaarheid en superioriteit van de Galenische geneeskunde

ingeluid; maar een volstrekt nieuwe visie bleef vooralsnog uit (Temkin 1973).

Om iets te kunnen zeggen over de mogelijkheden van een gezondheidsbeleid in de

periode van Paracelsus dient nog ingegaan te worden op de voorstelling die

Paracelsus èn zijn tijdgenoten hadden van het ontstaan van ziekten. Daarin neemt

de astrologie een bijzonder voorname plaats in. Ziekten kunnen worden

veroorzaakt door vijf soorten invloeden: astrale invloeden, invloeden van diverse

vergiften, invloeden van de natuur, invloeden vanuit de geest, en goddelijke

invloeden. Voortbordurend op het galenisch concept zoals dat in 2.2.2 is

weergegeven, heeft de laat-middeleeuwse mens allerlei sterrenbeelden in allerlei

varianten gekoppeld aan dat schema. Er bestond de vaste overtuiging dat er een

verband was tussen enerzijds de mikrokosmos, de mens en de makrokosmos, de

planeten, de sterrenbeelden enzovoorts. En het is juist die overtuiging die meer

ruimte biedt voor algemene maatregelen dan voor individuele. Ook Paracelsus blijft

vurig aanhanger van dit Mikrokosmos-Makrokosmos-concept.

Tijdgenoot van Paracelsus is Georg Bauer (Agricola, 1494 - 1555), die met zijn

twaalfdelige 'De re metallica' liet zien, hoe een arts aanzetten tot een

gezondheidsbeleid trachtte te formuleren, met name waar het gaat om het

bestrijden van de gevaren van de ontginning van metalen door middel van

mijnbouw. Ook Paracelsus was op dit terrein actief. Van zijn hand verscheen 'Von

den Bergsucht und anderen Bergkrankheiten' (Buess 1961, 2335-40). In dit werk

stelt Paracelsus het mechanisme dat kwik een schadelijke werking kan geven als

volgt voor (Sudhoff 1925: Vol IX, 520).
"Nun ists also vom mercurio auch, der gibt im selber ein dunst durch craft
des obern firmaments wie ein Wasser, das vom selben ausgetröcknet wird.
also diser dunst des mercurii kompt in den luft und mit demselben in den
menschen".

In het binnenste van de aarde vindt dus de sublimatie van het 'mercurius' plaats,

waar het in "bergen, kluften und gengen" ligt. Aan de hand van deze paar zinnen



__________________________

__________________________

Gemeentelijk gezondheidsbeleid      24

wordt voldoende duidelijk hoe Paracelsus de werkende mens - de mikrokosmos -

had gedacht in het grotere geheel van de makrokosmos.

2.3.2 De achttiende eeuw

In de achttiende eeuw is er een aantal belangwekkende ontdekkingen gedaan, die

gevolgen hadden voor het terrein van de collectieve preventie. Newman beschrijft

hoe de meeste van die ontdekkingen in hun werk gingen (Newman 1932). De

onderzoekers onderzochten de omstandigheden waaronder epidemieën zich

afspeelden. Ze probeerden bepaalde omstandigheden te koppelen aan bepaalde

ziekten. Een van de mooiste voorbeelden is natuurlijk de ontdekking van de relatie

tussen citrusvruchten en het optreden van scheurbuik door Lind (1753). Hoe die

relatie precies in elkaar stak heeft men lange tijd niet geheel begrepen, maar dat

was geen bezwaar om de preventieve maatregel te nemen dat schepen citroenen

aan boord moesten hebben.

Naast het onderzoek naar omstandigheden waaronder ziekten optraden, werden bij

sommige ziekten zieke personen geïsoleerd; soms kreeg ook de zorg aandacht. In

Engeland vond bijvoorbeeld een reorganisatie van de verloskundige zorg plaats en

werd de hoge zuigelingen- en kindersterfte systematisch aangepakt. Ook

maatregelen op het terrein van de voeding, bestaande uit het stimuleren van

gezonde voeding en het bemoeilijken van ongezonde voeding, zoals bijvoorbeeld

de consumptie van jenever door hoge belastingen, vonden plaats. Voorts wordt de

gezondheidszorg uitgebreid en ligt in deze eeuw het begin van de vaccinatie zoals

die nu bekend is (Jenner, 1749-1823).

In deze eeuw leeft in de Oostenrijk-Hongaarse monarchie Johann Peter Frank

(1745-1821). Op twee manieren toont hij de beperktheid van het humorale concept

aan. In verschillende functies treft hij maatregelen die de kwaliteit van de

gezondheidszorg moeten bevorderen. Zo toont hij aan dat de kindersterfte, nadat

hij vroedvrouwen theoretisch en praktisch heeft getraind, daalt van 1 op 85 naar

een niveau van 1 op 125. In al zijn functies – lijfarts van de keizer, hoogleraar,

directeur-generaal voor de volksgezondheid - is hij steeds bezig met het

bevorderen van de kwaliteit van zorg.

Tijdens zijn hoogleraarschap te Padua houdt Frank in 1790 een rede, waaruit

overduidelijk blijkt, dat hij naast de kwaliteit van zorg nog een andere determinant
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van gezondheid ziet. De titel van de rede 'Vom Elend des Volkes als dem

Nährboden des Krankheiten' is veelzeggen. Niet alleen onevenwichtigheden van

sappen zijn ziekte-oorzaak, maar zoveel meer maatschappelijke omstandigheden.

In Frank's hoofdwerk, 'System einer vollständigen medizinischen Polizey', komt ook

dit onderwerp steeds terug. In het derde deel komen ook voeding, voedselcontrole,

kleding en de woonomstandigheden aan de orde (Frank 1779). Frank bepleit in

toenemende mate economische hervormingen, waar de verlichte keizer Joseph II

zeer van gecharmeerd is. Maar na diens dood in 1790 gaat de politieke wind steeds

meer tegen zitten en na het Weens Congres in 1815 worden voor lange tijd de

reactionaire structuren van voor de Franse Revolutie weer in het leven geroepen.

Samenvattend vinden in deze eeuw de eerste belangrijke afwijkingen van het strikt

humorale concept plaats. De gezondheidszorg zelf wordt verbeterd, er is aandacht

voor maatschappelijke omstandigheden, en leefwijzen worden beïnvloed.

2.3.3 De negentiende eeuw

In de negentiende eeuw vindt geleidelijk een overgang plaats van het humoraal-

pathologisch concept met zijn varianten en een aantal nieuwere concepten die

uiteindelijk ook de toets der kritiek niet konden doorstaan naar het huidige concept;

dat  concept wordt door Rothschuh iatrotechnisch genoemd (Rothschuh 1978).

Deze overgang duurt ongeveer een hele eeuw; sommigen presenteren deze

overgang als een min of meer scherpe omslag en halen daarbij vaak het citaat van

Du Bois-Reymond uit 1842 (Du Bois-Reymond 1918: 108) aan.
"Brücke und ich wir haben uns verschworen, die Wahrheit geltend zu
machen, daß im Organismus keine anderen Kräfte werksam sind, als die
gemeinen physikalisch-chemischen; (....)."

De beweging, die stelt dat in het menselijk lichaam geen bijzondere krachten

aanwezig zijn behalve fysisch-chemische, vindt zijn oorsprong in het begin van de

negentiende eeuw en is met name gestimuleerd door ontdekkingen in de natuur- en

scheikunde buiten de geneeskunde. Maar het zal nog tot het eind van die eeuw

duren voordat deze beweging, die steeds machtiger wordt waar het gaat om de

basisvakken, ook vaste grond onder de voet krijgt waar het gaat om de klinische

toepassing. De diffusie van kennis verloopt traag, met name daar niet steeds

duidelijk is wat de betekenis van de in de basiswetenschappen gevonden resultaten

voor de kliniek is. Deze basiswetenschappen ontwikkelen zich met name vanuit de
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anatomie enerzijds en de interne geneeskunde anderzijds. Vanuit de anatomie

komt men tot de ontdekking dat de cel de kleinste eenheid is waar het lichaam uit is

opgebouwd. Cellen vormen weefsels, en aan zieke weefsels zijn veranderingen te

zien. De pathologische anatomie neemt een hoge vlucht, zij het dat het een tijd

duurt voordat men bij een bepaald ziektebeeld een bepaald anatomisch substraat

vindt. Vanuit de kant van de (interne) geneeskunde worden de fysiologie en de

farmacologie ontwikkeld en met deze vakken doet het experimentele onderzoek zijn

intrede.

Het is verleidelijk op deze plaats in te gaan op alle ontdekkingen die deze sterk

experimenteel en derhalve reductionistische medische wetenschap met zich heeft

gebracht, alsmede op de therapeutische successen die mede daaraan te danken

zijn. Hiervan bestaan goede overzichten, onder andere in Ackerknecht (1979) en

Garrison (1929); daarnaast draagt het geven van een dergelijk overzicht niet bij tot

het doel van dit hoofdstuk.

Wat wel relevant is, is de ruimte die er overblijft na al deze ontdekkingen voor een

breder gezondheidsbeleid. Tot de ontdekking van de bacterie als ziekte-oorzaak is

er bij sommige wetenschappers sprake van onverholen scepticisme waar het gaat

om de rol die sociale omstandigheden hebben op het ontstaan van ziekte, bij

anderen, niet minder experimenteel of reductionistisch ingesteld, spelen die

omstandigheden een belangrijke, zo niet een doorslaggevende rol.

Als, zo stelt Henle in 1844, van een ziekte de oorzaak niet bekend is, volgt steeds

hetzelfde rijtje van schadeverwekkers, zoals een slechte woning, slechte kleding,

alcohol, honger en ellende. Een dergelijke 'oorzaak' laat zich vergelijken met de

'wetenschappelijkheid' van de redenering dat een steen naar beneden valt omdat

het touw waaraan hij hing is doorgeknipt (naar Rothschuh 1978: 422). Virchow, als

representant van de andere stroming is minstens even streng in de leer van de

causaliteit als Henle. Maar tegelijkertijd is van hem de zin: "Die Medizin ist eine

soziale Wissenschaft, und die Politik ist weiter nichts als Medizin im Grossen"

(Rosen 1977, 283-354: 286).

In dit verband is het zinvol om te kijken naar de wijze waarop men zich in de

periode voor de ontdekking van de bacterie als ziekte-oorzaak het ontstaan van

ziektes dacht. Daarover bestonden twee opvattingen, die vereenvoudigd als volgt
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weergegeven kunnen worden. Ziekte is een proces dat ontstaat als een persoon is

blootgesteld geweest aan (bijvoorbeeld) lucht die verontreinigd is met (een

overmaat aan) anorganische stoffen, 'miasmata' genaamd. De andere opvatting,

contagionisme, luidt, dat er sprake is van levende, organische stoffen in lucht of

water, die voor besmetting zorg dragen en derhalve ziekte veroorzaken.

Los van de discussie over de oorzaak van een ziekte, ontstaat er in toenemende

mate aandacht voor de gevolgen ervan. Op een moment dat nog niet duidelijk is dat

de bacterie de ziekte-oorzaak kan zijn, bepleiten artsen zoals in Duitsland Virchow

en in Engeland de advocaat Chadwick onder meer voor een financiële compensatie

in geval van ziekte, zodat de spiraal van ziekte-armoede-nog meer ziekte wordt

doorbroken. In dit denken gaan ziektebestrijding en het ijveren voor de

totstandkoming van een verzorgingsstaat hand in hand en is onafhankelijk van één

van de hierboven genoemde theorieën.

Anders is dat met de sociaal-hygiënische beweging in het midden van de

negentiende eeuw, waar die riolering en een betere afvalverwerking bepleit. Uit

afval zou, volgens de theorie, een miasmatische nevel ontstaan, die de oorzaak is

van allerlei epidemieën. De op 'vuilnis en stank' gerichte hygiënische beweging uit

het pre-bacteriologische tijdperk heeft, hoewel op grond van een onjuiste theorie,

veel bijgedragen aan de verbetering van de volksgezondheid in met name de

achterbuurten, door haar niet aflatende strijd tegen te volle woningen, slecht

drinkwater, een gebrekkige vuilafvoer en vervalste levensmiddelen (Ackerknecht

1979: 185). Een voorbeeld uit Engeland moge dit verduidelijken. In 1869 brengt de

Royal Commission een rapport uit waarin het ‘nationaal hygiënisch minimum van

wat noodzakelijk is voor een geciviliseerd sociaal leven’ tenminste betrekking heeft

op de aanwezigheid van de volgende punten:

* het aanbod van gezond en voldoende water om te drinken en te wassen

* de preventie van waterverontreiniging

* de aanwezigheid van riolering en het gebruik ervan

* het bestaan van regels met betrekking tot straten, wegen en nieuwe

gebouwen

* de gezondheid van woningen

* het verwijderen van afval en vuilnis, en het tegengaan van het inademen

van rook
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* een inspectie voor voeding

* het onderdrukken van ziekteverwekkers en het voorhanden zijn van regels

in het geval een epidemie uitbreekt

* het maken van een voorziening voor het begraven van de doden zodanig

dat er geen gevaar is voor de levenden

* het bestaan van regels met bet rekking tot markten en verlichting van de

steden

* het registreren van dood en ziekte

Een groot aantal van deze maatregelen was in de negentiende eeuw actueel, en is

dat nog steeds. De situatie in Nederland in deze eeuw wordt onder andere

besproken door Verdoorn en Houwaart (Verdoorn 1981; Houwaart 1991) .

Eén van de allerbelangrijkste ontdekkingen van deze eeuw is de ontdekking van de

bacterie als ziekte-oorzaak geweest. In veel gevallen kon nu de link gelegd worden

tussen wat bekend was als pathologisch-anatomisch substraat en het klinisch

beeld. Eén van de gevolgen van het ontdekken van de bacteriële oorzaak van ruim

twintig ziekten in een periode van twintig jaar heeft begrijpelijkerwijs als gevolg dat

dan ook àlle aandacht zich verlegt in die richting en de sociale hygiëne werd

verwaarloosd. Men kan stellen, dat vanaf het moment dat het iatrotechnische

concept succes krijgt, de aandacht voor de buiten de grenzen van dat concept

vallende factoren sterk afneemt, en die factoren als minder belangrijk worden

gezien. Zo stelt bijvoorbeeld Behring in 1893 (Rosen 1947, 674-733), dat hoewel de

sociale hygiëne haar nut had, men na de ontdekking van bacteriën infectieziekten

causaal kan bestrijden, zonder te hoeven nadenken over zaken als sociaal beleid.

Men kan de zaak ook omkeren. Hoe meer bekend is van de oorzaken van

ziekteprocessen, hoe gerichter men te werk kan gaan met preventieve

maatregelen, en hoe meer succes preventie kan hebben. Dat toch de waardering

voor collectieve maatregelen is verminderd ligt er mogelijk aan dat die maatregelen

als 'gewoon', als 'er bijhorend' worden ervaren, en bovendien niet meer als

maatregelen die iets met gezondheid te maken hebben.

2.3.4 De periode tot 1945

De periode van de eeuwwisseling tot 1945 is er één, als men zich beperkt tot het

gebied van de geneeskunde, van grote vooruitgang op diverse gebieden. De mens
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begint in toenemende mate ziekteprocessen tot hun oorsprong te doorgronden,

hetgeen soms, maar niet altijd, gepaard gaat met ontdekkingen op therapeutisch

terrein.

Een kleine, in het geheel niet complete, opsomming kan hier een indruk van geven.

Ontdekt wordt de bloedgroepserologie, die transfusies mogelijk maakt. Op het

gebied van de endocriene ziekten worden vorderingen gemaakt, die leiden tot

therapeutische toepassingen, van bijvoorbeeld het insuline. Hoewel op het terrein

van de vitamines al eerder ontdekkingen zijn gedaan, ligt het zwaartepunt voor

waar het gaat om het begrip van de werking van deze stoffen op deze periode. Met

betrekking tot psychische ziekten wordt het paraldehyde ontdekt, dat een verblijf in

een psychiatrisch ziekenhuis menselijke trekken geeft.

De wetenschappelijke inspanning was voor een groot deel op het ontdekken van de

veronderstelde microbiologische oorzaak van een aantal ziektebeelden gericht,

waarvan het ontstaan niet duidelijk was. Die veronderstelde microbiologische

oorzaak is vaak onjuist, en soms juist, maar dan betreft het meestal de virale

oorsprong van een ziekte, hetgeen pas na de Tweede Wereldoorlog blijkt. In deze

periode vallen wel de ontdekking van de eerste antibiotica, het salvarsan (1910), de

sulfonamiden (1935) en de penicillines (1929). Deze laatsten worden pas in de

Tweede Wereldoorlog op grote schaal gefabriceerd. Met deze middelen kreeg de

arts voor het eerst een wapen in handen tegen manifeste infectieziekten van

bacteriële oorsprong.

De sociale hygiëne uit de negentiende eeuw veranderde langzaam maar zeker in

de sociale geneeskunde van de twintigste eeuw. Men ziet dat bijvoorbeeld, als men

een aantal leerboeken naast elkaar opslaat (Reich 1871;Weyl 1896;Grotjahn

1915;Ickert and Weicksel 1932). Het boek van Reich berust op een vierdeling, aan

de hand waarvan men de inhoud kan afleiden. Het eerste hoofdstuk gaat over de

morele hygiëne, het tweede over de sociale hygiëne, het derde over de

gezondheidsleer en het vierde hoofdstuk gaat over de rol van de overheid. Het

tiendelige werk van Weyl (samen ongeveer 8000 pagina's) is niet alleen veel

uitgebreider, maar kent ook heel andere onderwerpen en een andere indeling. Ter

illustratie worden de titels van de verschillende delen hier weergegeven. Deel één

begint met een algemeen deel, waarna het drinkwater en de drinkwatervoorziening

worden besproken; deel twee gaat over de stadsreiniging en deel drie over de
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voedingsmiddelen. Deel vier gaat over algemene bouwhygiëne, voornamelijk op het

terrein van de woning, terwijl de delen vijf en zes over de speciële bouwhygiëne op

het terrein van ziekenhuizen en andere publieke gebouwen gaat. Deel zeven is

gericht op kinderen en scholen, en deel acht concentreert zich op werknemers en

fabrieken. Deel negen is het deel over infectieziekten en het tiende deel is bedoeld

als register. Een dergelijke indeling vindt men ook in het overzicht van Gottstein

over de geschiedenis van de hygiëne in de negentiende eeuw (Gottstein 1901, 227-

328).

Op het internationale publiekrechtelijke niveau - dat van de Volkenbond - is er

aandacht voor de gezondheid van de inwoners van de Lidstaten. De Volkenbond

heeft een Comité d'Hygiëne, dat zich met die gezondheidsaspecten bemoeit. Een

groot deel van de aandacht wordt opgeëist door het eenmaal per tien jaar

vernieuwen en steeds beter vergelijkbaar maken van de ICD (Van Dijk 1981;Van

Poppel and Van Dijk 1997, 265-87), maar er is ook sprake van bemoeienissen met

de gezondheid van de levende inwoners van de Lidstaten, zoals het ontwikkelen

van andere gezondheidsindicatoren (Stouman and Falk 1936, 990-1098).

2.4 De periode na 1945

De periode na 1945 wordt gekenmerkt door enerzijds een sterke toename van de

successen van de curatieve geneeskunde en anderzijds in bijna geheel Noord-

West Europa de vestiging en uitbouw van de verzorgingsstaat. Het zou in het kader

van het doel van dit hoofdstuk te ver voeren om in te gaan op de successen van de

op het iatrotechnische concept berustende curatieve geneeskunde. Feit is, dat de

mens nog nooit zo veel begrepen heeft van het functioneren van het menselijk

lichaam en nog nooit zoveel instrumenten in handen heeft gehad om dat

functioneren mee te beïnvloeden. Die kennis heeft een tijdlang diezelfde mens ook

min of meer de ogen doen sluiten voor de negatieve gevolgen van de toepassing

van die kennis. Ook zijn er nog steeds veel ziekten waarvan de herkomst niet is

begrepen, of waarvoor geen therapie voorhanden is. De snelle, elkaar opvolgende

successen vestigen de aandacht op zichzelf, en leiden de aandacht af van wat niet
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lukt. Ook voor de bijdrage van andere factoren dan die binnen het succesrijke

somatische concept komt steeds minder aandacht.

Een andere in dit kader relevante ontwikkeling is de snelle uitgroei van de

verzorgingsstaat in de landen van Noord-West Europa. Voor de financiële gevolgen

van werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, ouderdom en een aantal andere zaken

komen wettelijke regelingen, alsmede voor de toegang tot de gezondheidszorg.

Deze regelingen verschillen van land tot land, maar de grondgedachte, namelijk dat

de financiële gevolgen van risico's in een mensenleven niet een zaak van het

individu is, die het toevallige slachtoffer van dat risico is, is overal dezelfde.

Beide ontwikkelingen zijn op hun eigen manier van invloed op de plaats van en de

aandacht voor de gebieden als de sociale hygiëne, de preventie, en het

gezondheidsbeleid. Op deze terreinen worden geen duidelijke successen geboekt,

en de sociale geneeskunde verlaat zijn oorspronkelijke terrein - dat van de

volksgezondheid - en gaat zich in toenemende mate met de organisatie en

financiering en de gezondheidszorg bezighouden. Deze stap wordt mogelijk mede

ingegeven, nu op het eerste gezicht lijkt, dat door de vestiging van de

verzorgingsstaat veel zaken waarvoor de sociale geneeskunde zich had

ingespannen nu voorgoed zijn geregeld. Als er toch voor iedereen een gelijke

toegang tot de gezondheidszorg bestaat, zal ook de gezondheid gelijk over de

bevolking verdeeld zijn, zo moet de gedachte geluid hebben.

Deze visie, als zou gezondheid uitsluitend de resultante zijn van

gezondheidszorginspanningen vindt aan het eind van de jaren zestig en het begin

van de jaren zeventig zijn eerste bestrijders. Namen die in dit kader relevant zijn,

zijn die van McKeown, Laframboise, Blum en Lalonde. Aan de laatste zal, vanwege

het politieke karakter van zijn werk, in paragraaf 2.4.2 aandacht worden besteed.

Hieronder volgt eerst een summier overzicht van de eerste wetenschappers die

zich tegen de opvatting keerden dat gezondheid het product van

gezondheidszorginspanningen is.
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2.4.1 De wetenschap: McKeown, Laframboise en Blum

Allereerst McKeown. In diens in 1966 verschenen Introduction to Social Medicine

(McKeown and Lowe 1966) is duidelijk sprake van het relativeren van het belang

van de gezondheidszorg, ook waar het gaat om de maatregelen die vanuit de

sociale geneeskunde worden ondernomen. Voor de volledigheid volgt hieronder het

verloop van tuberculose in Engeland in Wales. Duidelijk blijkt, dat het grootste deel

van de gezondheidswinst die in dit kader geboekt is, niet op het conto is te schrijven

van de anti-microbiële, individuele curatieve therapie.

Figuur 2.3 Verloop van tuberculose in Engeland en Wales – gemiddelde mortaliteit
(McKeown en Lowe 1966):8

Maar ook waar het gaat om collectieve maatregelen zijn er vraagtekens te plaatsen

bij de veronderstelde unicausaliteit tussen maatregel en gezondheidswinst. Het

voorbeeld dat hier is afgedrukt, is eveneens afkomstig uit McKeown & Lowe

(McKeown and Lowe 1966: 92).
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Figuur 2.4 Kinkhoest. Gemiddelde jaarlijkse mortaliteit bij kinderen jonger dan 15 jaar in
Engeland en Wales (McKeown  en Lowe 1966:97)

Invloeden op gezondheid worden door Mckeown & Love in drie groepen

onderverdeeld, die verrassend dicht in de buurt komen van wat nog steeds wordt

onderscheiden. Control of Inheritance, Personal Measurement, and Control of

Environment, zijn de door hun onderscheiden gebieden, die naast de

gezondheidszorg van betekenis zijn voor de gezondheid van mensen. In een eerder

artikel hadden McKeown and Record al gewezen op de rol van de verbetering van

de voeding in relatie tot de daling van de sterfte (McKeown and Record 1962, 94-

122). In een bijdrage aan een congres wijst McKeown (1971) wederom op het

belang van omgevingsfactoren voor de gezondheid (McKeown et al. 1971). Een

min of meer uitgebreide bewijsvoering voor het belang van een verbeterde voeding
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voor de daling van de sterfte gedurende de negentiende eeuw in een aantal

Europese landen volgt bij McKeown, Brown en Record in 1972. Daarbij wordt

eveneens uitvoerig stilgestaan bij de oorzaken van dat verbeterde aanbod van

voedsel (McKeown et al. 1972, 345-82).

In 1973 ziet het artikel van Laframboise het licht, dat men als startpunt kan zien

voor een bepaald denkmodel op dit terrein (Laframboise 1973, 388-93). In deze

bijdrage worden vier gebieden onderscheiden die gezondheid beïnvloeden, te

weten Lifestyle, Environment, Health care organization en Basic human

biology/clinical application. Onder Lifestyle wordt verstaan ‘door individuen

genomen beslissingen die een significante betekenis op hun gezondheid hebben’.

Laframboise staat op het standpunt, dat het hier de meest verwaarloosde

determinant van gezondheid betreft, die bovendien de grootste schade aanricht.

Met Environment wordt in dit artikel nog bedoeld de omstandigheden waaronder

mensen leven, en waarop men weinig invloed kan uitoefenen. Uit de gegeven

voorbeelden blijkt dat hier uitsluitend gedacht wordt aan fysieke en chemische

omgevingsfactoren, en niet aan sociale omgevingsfactoren. Van Health care

organization is enerzijds duidelijk wat daarmee wordt bedoeld, hoewel het

anderzijds niet goed is afgegrensd van de categorie Basic human biology and

clinical application. De betekenis daarvan is ‘het humaan-biologisch onderzoek dat

ten grondslag ligt aan het hele veld van de gezondheid en de toepassing van

medisch onderzoek in het kader van individuele gezondheidszorg’. De voorbeelden

die hiervan gegeven worden, zoals de ontwikkeling en toepassing van antibiotica,

zouden er eerder voor pleiten om het laatste deel van de vierde categorie onder

health care organization onder te brengen. Laframboise ziet als grote uitdaging voor

de toekomst het in stand houden en verbeteren van de hoge kwaliteit van de

gezondheidszorg, terwijl het veld van de leefwijzen en de omgeving aangepakt

moeten worden. De burgers zelf dienen hun slechte gewoonten op te geven, terwijl

de overheid zijn inspanningen op het terrein van het milieubeleid moet intensiveren.

Blum laat in 1974 een zeer omvangrijk werk het licht zien dat is bedoeld als

handboek voor gezondheidszorgplanners (Blum 1974). Een deel van het boek

berust op ouder materiaal, uit Health Planning uit 1969 (Western Regional Office of
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the American Public Health Association). In eerstgenoemd werk wordt al in de

eerste alinea van het voorwoord gesteld dat (Blum 1974): xiii)
"Heredity, environmental factors, and behavior patterns have far greater
influence on man's well-being or health than medical care".

Blum's gedachtengang is hieronder weergegeven in een schema zoals dat in zijn

boek is weergegeven. Het commentaar onder de figuur is het originele commentaar

van Blum. Deze figuur spreekt zo voor zichzelf, dat toelichting verder overbodig is.

Figuur 2.5 Determinanten van gezondheid (Blum 1974: 3)

"The width of the four huge input-to-health arrows indicates my assumptions about
the relative importance of the inputs to health. The four inputs are shown as relating
to and affecting one another by means of an encompassing matrix which could be
called the "environment" of the health system."

Het schrijven en denken over de factoren die gezondheid beïnvloeden gaat, nu het

weer is gestart, door. Sommige schrijvers (Illich 1976) zien nagenoeg niets in de

gehele gezondheidszorg; andere, waaronder McKeown zien positieve en negatieve
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aspecten aan de gezondheidszorg en zouden willen dat de gezondheidszorg zich

meer op zijn kerntaken, de individuele curatieve zorg, terugtrok (McKeown 1979).

2.4.2 Van wetenschap naar politiek: Lalonde

De hiervoor besproken Laframboise (1973) heeft grote invloed gehad, hetgeen met

name te danken is aan zijn werkzaamheden als directeur-generaal of the Long

Range Health Planning Branch, van het Canadese Federale Ministerie van Health

and Welfare, onder de minister Marc Lalonde. Een jaar na Laframboises artikel

(Laframboise 1973, 388-93) verschijnt de meest geruchtmakende beleidsnotitie van

zeker de jaren zeventig op het terrein van de gezondheidszorg. A new perspective

on the health of Canadians is de titel die Lalonde het werk heeft meegegeven

(Lalonde 1974). Het zou blijken niet alleen een nieuw perspectief op de gezondheid

van de Canadezen te zijn, maar van de gehele wereldbevolking. Lalondes

beleidsnota begint met te wijzen op de beperkingen van de traditionele visie op

gezondheid, daarbij uitvoerig McKeown citerend (McKeown et al. 1971;McKeown et

al. 1972, 345-82). Dit beleidsdocument is wat dat betreft een van de weinige

plaatsen waar blijkt dat de politiek een idee uit de wetenschappelijke wereld

overneemt. Centraal in het stuk staat het zogenaamde Health Field Concept,

bestaande uit Human Biology, Environment, Lifestyle en Health Care Organization.

Deze indeling gaat terug op Laframboise, met dit verschil, dat het nieuwe concept

een naam heeft gekregen en dat de vreemde toevoeging aan Human Biology is

verdwenen (Laframboise 1973, 388-93). Bovendien komt bij omgeving nu ook de

sociale omgeving ter sprake.

Het Health Field Concept is een nieuwe visie op gezondheid, die bedoeld is als

allesomvattend. De bedoeling is, dat alles wat de gezondheid van mensen

beïnvloedt, ermee geanalyseerd kan worden, terwijl binnen de hoofdcategorieën

allerlei onderverdelingen mogelijk zijn. Uiteindelijk zal in Canada de aandacht die

besteed wordt aan biologische factoren, omgevingsfactoren en leefwijzen even

groot moeten zijn als de aandacht die aan de gezondheidszorgorganisatie wordt

geschonken. Een en ander zou ten koste van de curatieve gezondheidszorg

moeten gaan, tenminste dat kan men opmaken uit het volgende citaat (Lalonde

1974: 32):
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"Until now most of society's efforts to improve health, and the bulk of direct
health expenditures, have been focused on the HEALTH CARE
ORGANIZATION. Yet, when we identify the present main causes of
sickness and death in Canada, we find they are rooted in the other three
elements of the Concept: HUMAN BIOLOGY, ENVIRONMENT and
LIFESTYLE. It is apparent, therefore, that vast sums are being spent
treating diseases that could have been prevented in the first place. Greater
attention to the first three conceptual elements is needed if we are to
continue to reduce disability and early death."

In de periode direct voorafgaand aan de publicatie van het New Perspective stegen

de kosten van de gezondheidszorg in Canada sneller dan het Bruto Nationaal

Product, een situatie die zich in meer landen, onder andere in Nederland, rond die

tijd voordeed. De bijzondere verdeling van zeggenschap over de financiële

verantwoordelijkheid voor de gezondheidszorg tussen de Canadese federale

overheid en de provincies maakte, dat er geen mechanisme bestond waarmee de

kosten van de gezondheidszorg beheerst konden worden. Het New Perspective

kan in dit kader dan ook gezien worden als een zeer krachtig document, dat de

positie van de 'spenders', dat wil zeggen de zorgaanbieders, ondermijnde. En het is

in Canada gelukt - in tegenstelling tot de USA - om de kosten van de zorg in de

hand te houden in de periode na het verschijnen van het New Perspective (Evans

1982, 325-44).

De aanzetten tot een gezondheidsbeleid als hier gegeven zijn zeer fraai - en ook

zeer invloedrijk geweest - maar toch niet zonder kritiek. Hancock noemt in dit

verband het ontbreken van concrete stappen die moeten leiden tot implementatie

en de multi-interpretabiliteit van het model (Hancock 1986, 93-100). De factoren

van het model sluiten elkaar niet in alle gevallen uit, zodat een onderwerp bij meer

factoren terecht kan komen. Evans stelt, dat het New Perspective sterker was in het

identificeren van de problemen, dan in het aangeven van oplossingen (Evans 1982,

325-44).

Het concept van de Health Fields moet beschouwd worden als een mijlpaal en is

buitengewoon bruikbaar gebleken, misschien, gezien de verdere ontwikkeling, nog

wel het meest buiten Canada. Het concept is uitgebreid overgenomen,

gemodificeerd en uitgebreid door verschillende schrijvers (o.a. (Hancock 1985, 17-

25;Jackson and Burman 1985, 4-11;Chenoy and McQueen 1985, 8-10) en diverse

regeringen. Voorts is het New Perspective zonder twijfel van invloed geweest op de
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WHO en op het latere Health for All Programme en Healthy Cities Programme

daarvan.

Hancock wijdt er, alleen en met anderen, veel aandacht aan en is intensief bezig

geweest met het verbeteren van het Health Field Concept van Lalonde (Lalonde

1974;Hancock 1985, 17-25). Hij komt tot wat hij noemt een 'Mandala of Health' die

hieronder is weergegeven (Hancock and Perkins 1985, 8-10).

Figuur 2.6  Mandala of Health (Hancock and Perkins 1985, 8-10)

Twee zaken vallen op. Allereerst is er een scheiding aangebracht tussen het

fysisch-chemische milieu en de psycho-sociale omgeving. Voor die psycho-sociale

omgeving bestond in het Health Field Concept (Lalonde 1974) nauwelijks expliciete

aandacht. Verder is in bovenstaande figuur de samenhang tussen de verschillende

elementen van het concept aangebracht; een samenhang die in 1974 ook reeds
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door Blum was geschetst, maar ontbrak in het werk van Laframboise (1973) en

Lalonde (1974).

2.4.3 De World Health Organization

In 1977 besloot de Dertigste World Health Assembly (resolutie WHA 30.43) dat het

belangrijkste sociale doel van regeringen en WHO gedurende de komende

decennia moest zijn "the attainment by all citizens of the world by the year 2000 of

a level of health that will permit them to lead a socially and economically productive

life." De gedachtengang, neergelegd in deze ene zin, is het begin van het Health for

all by the year 2000 (HFA 2000) beleid, een beleid dat gericht is op de regeringen

van de lidstaten (WHO (ed.) 1979). Tot dat moment heeft de WHO nog nooit op een

lager niveau zaken gedaan dan met die lidstaten; de WHO kent intern nog het

regionale niveau. In dit kader zijn de activiteiten van de Europese regio van belang.

Een jaar later, in 1978, ter gelegenheid van de International Conference on Primary

Health Care verscheen de Declaratie van Alma Ata; deze conferentie was een

gezamenlijk initiatief van WHO and Unicef (WHO and UNICEF 1978). In de

Declaratie wordt duidelijk gesteld, dat primary health care het instrument bij uitstek

is om het doel van Health for all by the year 2000 als onderdeel van een

omvattende ontwikkeling in de geest van sociale gerechtigheid te bereiken. De

Declaratie riep alle regeringen op, om samen met andere maatschappelijke

sectoren nationaal beleid, strategieën en actieplannen te formuleren, teneinde

ervoor te zorgen dat primary health care onderdeel van een omvattend nationaal

gezondheidszorgsysteem zou worden (WHO (ed.) 1979).

In documenten over Primary Health Care (WHO and UNICEF 1978) en Health for

All (WHO (ed.) 1979) wordt steeds benadrukt dat Health for All niet kan worden

bereikt door de gezondheidszorgsector alleen. Zo dragen economische

ontwikkeling, voedselproductie, water, riolering, het wonen, het milieubeleid en

opvoeding bij aan gezondheid. Het hieraan ten grondslag liggende concept is het

Canadese Health Field Concept (Lalonde 1974).

In de Europese regio van de WHO wordt de ontwikkeling van primary health care

gezien als een zaak die voornamelijk van belang is voor de ontwikkelingslanden.

Terzijde: van de Europese regio maken ook deel uit de landen van de vroegere
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Sovjet Unie en enkele Noord-Afrikaanse landen. Om die reden is de Europese regio

zich steeds meer gaan toeleggen op een wat andersoortig beleid. Daarbij wordt er

stilzwijgend van uit gegaan dat in de Europese regio een voldoende mate van

primary health care aanwezig is. Het Health for All beleid is uitgewerkt door het

stellen van 38 doelen, die op een bepaalde, hieronder weergegeven, manier

samenhangen.

Figuur 2.7   Samenhang van de  Health for All doelen

De doelen 1 - 12, die rond het jaar 2000 gehaald moeten zijn, zijn de fundamentele

vereisten voor gezondheid. Hiertoe behoren gelijkheid in gezondheid, een langer en

beter leven voor allen, en reductie van de mortaliteit aan bepaalde oorzaken. Het

behalen van deze doelen betekent dat Health for All is gerealiseerd.
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De doelen 13 – 31, die rond het jaar 1995 gehaald moeten zijn, zijn onderdelen van

drie soorten veranderingen die moeten plaats vinden om de eerste groep doelen te

bereiken:

* het voor mensen gemakkelijker maken om voor gezonde leefwijzen te

kiezen;

* het elimineren van gezondheidsrisico’s in de omgeving en het  verbeteren

van huizen en arbeidsplaatsen; en

* het accent van de gezondheidszorg weghalen bij het ziekenhuis en richten

op primary health care in de samenleving.

De doelen 32 - 38 vormen de derde groep en moeten gehaald worden voor 1990.

Ieder gaat in op een bepaald type ondersteuning dat vereist is om de andere doelen

te kunnen bereiken. Zo staat onderzoek in doel 32 centraal. De andere doelen

hebben betrekking op het nationale gezondheidsbeleid, op het stimuleren van

gezondheidsontwikkeling, op gezondheidsinformatiesystemen, op training van

mankracht in de gezondheid en verwante sectoren, en op technology assessment.

Deze doelen vormen het fundament voor de andere. Het halen van deze doelen is

cruciaal om Health for All te kunnen halen.

Behalve op deze wijze kan het Health for All  beleid ook nog op een andere manier

gerangschikt worden. Het gaat dan om zes hoofdthema’s, die steeds terugkeren.

* Health for All impliceert equity. Dit betekent dat bestaande ongelijkheden in

gezondheid tussen landen en in landen zoveel mogelijk moeten worden

gereduceerd.

* Het doel is de bevolking een positieve beleving van gezondheid te geven,

zodat men zijn fysieke, mentale en emotionele capaciteiten ten volle kan

benutten. De nadruk moet daarom komen te liggen op health promotion en

op de preventie van  ziekte.

* Health for All moet bereikt worden door de bevolking zelf. Een goed

geïnformeerde, goed gemotiveerde en actief participerende samenleving is

een sleutelelement bij het bereiken van het gemeenschappelijke doel.

* Health for All vereist een gecoördineerde actie van alle betrokken sectoren.

De gezondheidsautoriteiten hebben slechts grip op een deel van de

problemen die opgelost moeten worden, en intersectorale samenwerking is

de enige weg die op effectieve wijze de noodzakelijke voorwaarden voor
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gezondheid realiseert, gezond beleid stimuleert en de risico’s in de fysieke,

economische en sociale omgeving reduceert.

* Het accent van het gezondheidszorgsysteem dient te liggen op primary

health care – voorzien in de basale gezondheidsbehoeften van iedere

samenleving door zorg en diensten aan te bieden temidden van de

bevolking, in reële zin toegankelijk en acceptabel voor ieder, en gebaseerd

op de volledige participatie van die samenleving.

* Gezondheidsproblemen overstijgen nationale grenzen. Milieuvervuiling en

handel in gezondheidsschadende producten zijn overduidelijke

voorbeelden van problemen, waarvan de oplossing alleen te bereiken is

door middel van internationale samenwerking.

Vanaf 1981 is het WHO Regional Office for Europe bezig met een strategie voor

health promotion. Een en ander mondt in 1986 uit in het Ottawa Charter for Health

Promotion, het afsluitend document van de eerste International Conference on

Health Promotion (WHO 1986) . Health Promotion bestaat uit het opbouwen van

een gezond volksgezondheidsbeleid, het opzetten van een ondersteunende

omgeving, het versterken van de samenleving, het ontwikkelen van persoonlijke

vaardigheden en het proces van het veranderen van de gerichtheid van de

gezondheidszorg. Duidelijk is, dat een en ander een intersectorale benadering

vraagt (Kickbush 1986, 117-24;De Leeuw 1989); dat komt in het Charter ook met

zoveel woorden aan de orde. Health promotion vraagt gecoördineerde actie van

alle betrokkenen: van regeringen, van de gezondheidszorg en andere sociale en

economische sectoren, van niet-overheidsinstellingen en vrijwilligersorganisaties,

van gemeenten, van de industrie en van de media. Wat dit betreft sluit het Charter

aan bij het debat op de World Health Assembly on Intersectoral Action for Health

(WHO 1986).

Recent, in 1998, heeft de WHO de bestaande 38 doelen vervangen door tien

doelen, waarin een groot deel van de oorspronkelijke doelen in is ondergebracht

(WHA 1998). Meer nog dan voorheen ligt hier het accent op ziekten die met name

in ontwikkelingslanden voorkomen. De toepasbaarheid van op deze wijze

geformuleerde doelen in Westerse landen is gering (Van Herten & Van de Water

1999).
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2.4.4 De vertaling naar het nationale niveau

Op nationaal niveau vindt het Canadese voorbeeld navolging in de USA

(U.S.Surgeon-General 1979;U.S.Surgeon-General 1980) en om in Europa te

blijven, in 1977 volgt het Verenigd Koninkrijk met de nota 'Prevention and Health'

(Department of Health and Social Security 1977). Deze nota bevat het

regeringsstandpunt ten aanzien van een rapport van een subcommissie, maar is

tegelijk ook een nota voor het gehele Verenigd Koninkrijk. In de nota komt, toch

enigszins verbazingwekkend, geen verwijzing naar het Canadese New Perspective

(Lalonde 1974) voor. Het stuk is met name op het beïnvloeden van

gezondheidsschadende leefwijzen gericht.

Heel anders is dat met de door Zweden mede in het kader van het hierboven

geschetste Health for All 2000 - beleid in 1982 uitgebrachte nota (National Board of

Health and Welfare). "Our health is determined by genetic factors, the environment,

our lifestyle and the health services available", aldus de eerste zin van het

hoofdstuk over gezondheid. Dit hoofdstuk sluit duidelijk aan bij het gedachtengoed

van het Health Field Concept. Leest men het hoofdstuk verder door, dan komt men,

voor waar het gaat om de omgeving, op een tweedeling: de fysieke omgeving en de

psychosociale omgeving. Politiek gezien is deze nota geschreven vanuit het

perspectief van de beheersing van de kosten van de gezondheidszorg, die in 1980

in Zweden 10% van het BNP bedroegen. Dat neemt niet weg dat naast een

herstructurering van de gezondheidszorg gekozen is voor een beleid waarin de

bevordering van gezondheid centraal staat. "The next task (....) is to draw up the

guidelines for a more offensive and more prevention-oriented policy for the health

services", aldus de staatssecretaris van het Ministerie van Gezondheid en Sociale

Zaken.

In Nederland wordt in 1986 de Nota 2000 uitgebracht, de Nederlandse vertaling

naar het nationale niveau van de Europese Health for All targets. De Nota 2000 rust

sterk op het gedachtengoed van Lalonde (Lalonde 1974); het model dat gebruikt

wordt  één determinant meer onderscheiden dan het Health Field Concept: de

maatschappelijke omgeving. Deze nota, de reacties erop en de volgende

documenten en nota's zullen in paragraaf 2.5 worden besproken.
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In Finland verschijnt in 1987 de nota 'Health for All by the Year 2000'. The Finnish

National Strategy' (Ministry of Social Affairs and Health 1987). In de titel is de

verwantschap met de WHO-activiteiten aangegeven, wat nog versterkt wordt door

het voorwoord van Asvall, de directeur van de Europese Regio van de WHO. Ook

in het eerste hoofdstuk wordt expliciet op de werkzaamheden van de WHO

ingegaan. Vervolgens wordt in het derde hoofdstuk stilgestaan bij de invloeden op

gezondheid, zoals onder andere Lalonde, die hier wordt aangehaald, ze geschetst

heeft. Met betrekking tot gezondheid worden in de nota tegelijkertijd drie

benaderingen aangehangen. Het gaat om het stimuleren van leefwijzen die

bijdragen aan gezondheid; de eliminatie of reductie van te voorkomen ziekmakende

omstandigheden door middel van op individu en omgeving gerichte maatregelen;

en de verdere ontwikkeling van de gezondheidszorg (Ministry of Social Affairs and

Health 1987: 46). In de nota wordt gesteld dat een significant deel van de voor de

volksgezondheid cruciale factoren buiten de gezondheidszorgsector ligt. Dat zou tot

de conclusie moeten leiden dat een breed gezondheidsbeleid nodig is; die

conclusie wordt slechts impliciet getrokken. Opvallend is, dat in de nota niet een

schema te vinden is van de verschillende invloeden op gezondheid; er wordt

slechts over gesproken.

2.4.5 De vertaling naar het grootstedelijke niveau: de Healthy Cities-beweging

De Healthy Cities-beweging is een beweging, ontstaan in 1986, van steden in de

Europese regio, die proberen een intersectoraal gezondheidsbeleid in praktijk te

brengen. De beweging bouwt voort op het Health for All-gedachtengang en op het

Health Promotion-programma. Daarnaast speelt het hierboven niet besproken

Environmental and Health-programma een rol. Schematisch kan men een en ander

als volgt weergeven.
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Figuur 2.8 Samenhang van enkele WHO programma’s

Kern van het Healthy Cities Project is het opnieuw en met nieuwe kracht in praktijk

brengen van Public Health-ideeën die langzamerhand waren vergeten. In het kader

van dit project wordt dit vaak 'New Public Health' genoemd. Echter, niet de methode

is nieuw, maar alleen de problemen. Ashton (Ashton 1988: 18) noemt deze, naar

analogie met de ontdekking van de cholera in London in 1854, 'todays Broad Street

pumps'. Het project is in zijn aanleg gericht op een actieve, participerende

samenleving en op het tot stand brengen van intersectoraal gezondheidsbeleid. De

wetenschap dat de gezondheidssector alléén de gestelde doelen nooit zal kunnen

bereiken is zeer duidelijk aanwezig. De ideeën die aan het begin van de beweging,

in 1986, leefden, zijn weergegeven in een artikel van Ashton et al. (Ashton et al.

1986, 319-24). Hoe de beweging boven ieders verwachting is gegroeid, en zeer

veel aanhang heeft gekregen onder alle wat grotere steden, wordt geschetst in het
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evaluatierapport van Tsouros (Tsouros 1990). Vanaf het eerste congres in Lissabon

in 1986 groeide de beweging van eerst 20 deelnemers tot 37 deelnemers en 20

observers in Düsseldorf in 1987.

Het Healthy Cities Project, met een kantoor in Kopenhagen bij de WHO, heeft

onmiskenbaar in veel steden een hernieuwde belangstelling voor gezondheid

gewekt en het als thema op de agenda gezet. Niet overal is het intersectorale

karakter van dit project even duidelijk uit de verf gekomen, terwijl het bovendien te

betreuren is dat het project, althans in de beginfase, zo uitdrukkelijk op grote steden

gericht is.

2.5 De situatie in Nederland

In deze paragraaf zal een overzicht worden gegeven van de ontwikkeling van het

gezondheidsbeleid in Nederland aan de hand van door het Ministerie van

Volksgezondheid1 uitgebrachte stukken en verrichte daden op dit terrein. Omdat in

het kader van dit onderzoek de positie van de gemeente relevant is, zal aan die

positie en de wijze waarop de Rijksoverheid daar mee omgaat, extra aandacht

worden besteed.

2.5.1 De voorlopers

Beleid is praktisch nooit volledig nieuw. Hoewel het begin van het

gezondheidsbeleid in Nederland vaak wordt gedateerd op het moment van het

verschijnen van de Nota 2000 in 1986, is het ook hier niet zo dat in de periode die

daar onmiddellijk aan voorafgaat er geen gezondheidsbeleid was. Twee zaken

mogen dat illustreren. Wijnberg wijst erop dat in sommige toelichtingen op de

begroting modellen werden gepresenteerd die met andere invloeden op gezondheid

dan gezondheidszorg alleen te maken hebben (Wijnberg 1986, 25-47). Zo vraagt in

1980 de staatssecretaris zich af wat het aandeel in de ziekte-etiologie van

                                                                
1 Deze naam wordt gebruikt voor het Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne; het
Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur; en het Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport.
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respectievelijk persoonlijkheidskenmerken, kenmerken van de directe omgeving,

van sociaal-culturele factoren en van de gezondheidszorg is. Het woord leefwijze

doet zijn intrede in de parlementaire stukken. In het jaar daarop, in 1981, gaat de

discussie in steeds herkenbaarder termen over het Health Field Concept van

Lalonde (1974) zonder dat dat overigens genoemd wordt (Wijnberg 1986, 25-47).

Met betrekking tot het gezondheidsbeleid worden in 1972 al opmerkingen gemaakt,

en anders is toch zeker in 1980 een passage te vinden. Deze laatste passage luidt:
"Het betreft hier een opgave die breder is dan het terrein van de
volksgezondheid alleen. Deze opgave strekt zich zelfs verder uit dan de
taakstelling van het Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne. Het
betreft in wezen een verantwoordelijkheid die de gehele Regering aangaat
en waarbij in het beleid tot uitdrukking komt dat ook aan vele maatregelen
die niet primair vanuit de optiek van het volksgezondheidsbeleid of het
milieuhygiënisch beleid worden genomen, belangrijke
volksgezondheidsaspecten zijn te onderkennen."

Een en ander leidt tot de conclusie dat alle beleid dat een belangrijke invloed heeft

op de volksgezondheid, gecoördineerd zou moeten worden. De staatssecretaris

laat vervolgens na om te zeggen hoe dit zou moeten gebeuren. Wel wordt een jaar

later, in 1981, vooruitgelopen op de Nota 2000, die voor 1985 wordt aangekondigd

(Wijnberg 1986, 25-47).

De andere belangrijke voorloper is de aankondiging en instelling van de Stuurgroep

Toekomstscenario's Gezondheidszorg (STG) in 1983. Hoewel de naam het doel

juist aangeeft - hoeveel en welke gezondheidszorg is op een bepaald moment in de

toekomst nodig voor een bepaalde aandoening - ligt het accent in de rapporten van

de Scenariocommissies veel meer op de ontwikkelingen in de gezondheid over een

bepaalde periode en op determinanten, in of buiten de zorg gelegen, die op die

ontwikkelingen van invloed zijn. De ontwikkeling om door middel van scenario's iets

zinnigs over de toekomst te kunnen zeggen is niet exclusief voor de

gezondheidszorg: scenario's worden in de jaren voorafgaand aan de instelling van

de STG zowel internationaal, zoals door de OECD (1979), als nationaal, zoals door

de Rijksplanologische Dienst (1975) en de Wetenschappelijke Raad voor het

Regeringsbeleid (1980, 1983) toegepast (Becker 1986, 90-111). Scenario-

rapporten zijn inmiddels verschenen over een grote diversiteit aan onderwerpen,

zoals vergrijzing, kanker, hart-vaatziekten, medische technologie, ongevallen,

leefwijzen, het ziekenhuis in de toekomst, gezondheid en het fysisch-chemisch
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milieu, arbeid en gezondheid, chronische ziekten, geestelijke volksgezondheid,

eerstelijnszorg en basisgezondheidszorg. Gezamenlijk levert een en ander een

redelijk compleet beeld op van een aantal belangrijke gezondheidsproblemen en

hun voornaamste determinanten, alsmede van de belangrijkste zorgsectoren.

2.5.2 De Nota 2000

De expliciete, politieke stap van een zorgbeleid naar een gezondheidsbeleid wordt

gezet met het aanbieden van de Nota 2000 aan het parlement in 1986 (Ministerie

WVC 1986). Al eerder, in 1985, was deze nota aangekondigd, en in 1984, ter

gelegenheid van een WHO-conferentie over ‘Planning and management for health’,

die in Nederland werd gehouden, was het Ministerie van Volksgezondheid met een

korte brochure gekomen waarin de Nederlandse versie van het Health Field

Concept was te zien (Department of Health 1984).

De Nota 2000 is uitgebracht om een aantal redenen. De gezondheidszorg als

beïnvloedende factor voor gezondheid draagt in toenemende mate minder bij aan

die gezondheid; derhalve dient de aandacht van het Ministerie, die tot nu toe

overwegend de gezondheidszorg betrof uit te gaan naar andere factoren die mede

de gezondheid bepalen. Met behulp van een gezondheidsbeleid dient het Ministerie

deze factoren te beïnvloeden. Het is voorts van essentieel belang dat het Ministerie

zich niet alleen richt op de huidige gezondheidsproblemen maar ook op de

toekomstige; en tenslotte is Nederland in internationaal kader de verplichting

aangegaan het Health for All 2000 beleid van de WHO naar het nationale niveau te

vertalen. De Nota valt in drie grote stukken uiteen. Uitvoeriger wordt ingegaan op

de gezondheid van de bevolking, dan op de gezondheidszorg, waarna wordt

ingegaan op de samenhang tussen deze beide blokken en de zaken die daarvoor

nodig zijn. Centraal in de gedachte achter de Nota 2000 staat het volgende

schema.
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Figuur 2.9   Gezondheidsmodel uit de Nota 2000 (1986)

De bespreking van de gezondheid van de Nederlandse bevolking geschiedt

enerzijds aan de hand van de determinanten van gezondheid uit bovenstaand

model. Anderzijds worden ook andere indelingscriteria gebruikt:

leeftijdscategorieën, zes grote ziektecategorieën en specifieke aandachtsgebieden.

Als middelen om op deze terreinen beleid mee te voeren worden preventie en

intersectoraal beleid genoemd. Met betrekking tot de invulling van dat intersectoraal

gezondheidsbeleid is het ministerie zeer terughoudend. Zulk beleid is complex en

politiek gesproken is er voor intersectoraal beleid géén centrum van macht aan te

wijzen, aldus het ministerie. Op deze wijze over intersectoraal beleid spreken maakt

de afloop ervan voorspelbaar; slechts die departementen die wel bepaalde ideeën

over de invulling van een bepaald beleidsfacet hebben en daarmee naar buiten

komen, zoals Financiën of Ruimtelijke Ordening, weten daar ook succes mee te

boeken. In de paragraaf over intersectoraal beleid komen gemeenten niet voor,

terwijl ze in de paragraaf over preventie een enkele keer genoemd worden.
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Kennelijk leeft de veronderstelling dat gezondheidsbeleid rijksbeleid is. Hiermee in

tegenspraak is een bijdrage van één van de oud-medewerkers van de afdeling die

de Nota geschreven heeft op een symposium, enige maanden na het verschijnen

van de Nota. Deze noemt intersectoraal beleid een vorm van partnership waarbij

alle overheden - rijk, provincie, gemeente - en ook het particuliere initiatief, alsmede

de consument horen te zijn betrokken (Van der Werff 1987, 45-55). Een jaar later,

in 1987, verschijnt er van de hand van Haslinghuis, ook een medewerker van het

Ministerie van Volksgezondheid, een artikel over intersectoraal beleid. In dat artikel

worden enkele opmerkingen over intersectoraal beleid gemaakt. Allereerst moet de

gezondheidscomponent in een andere beleidsomgeving waarneembaar zijn. Die

andere omgeving moet er toe worden overgehaald om beleid te implementeren, dat

misschien niet in zijn directe belang is. De geschatte gezondheidseffecten van de te

nemen maatregel zijn belangrijk, terwijl daartegenover uiteraard kosten en moeite

staan (Haslinghuis 1988, 393-9).

De reacties na het uitbrengen van de Nota 2000 zijn divers. Onduidelijk is de status

van de Nota, iets waaraan het ministerie zelf heeft meegewerkt. Van de 381

pagina's hebben maar zes - rose gekleurde - pagina's de status van

beleidsvoornemen, het overige deel van de Nota is 'feiten' of 'beschouwingen'. De

rose gekleurde beleidsvoornemens zijn vaag: preventie en intersectoraal beleid

moeten worden versterkt; het voorzieningenbeleid moet afgestemd zijn op de

gezondheidstoestand; de stelselwijziging met betrekking tot de

ziektekostenverzekering zal doorgaan; en er zal een beleid worden opgezet met

betrekking tot de informatievoorziening ten behoeve van het gezondheidsbeleid.

Kritiek, zowel uit de samenleving als uit de politiek, richt zich op de vaagheid van

beleid, hoewel het initiatief van de overheid om te komen met een samenhangende

visie op gezondheid en gezondheidszorg in het algemeen zeer op prijs wordt

gesteld.

Andersoortige kritiek betreft het in de Nota gestelde doel van het halen van

gezondheidswinst: soms is dat in het geheel niet mogelijk en moet het doel zijn het

verbeteren van de kwaliteit van het leven. Met betrekking tot de determinanten van

gezondheid wordt opgemerkt, dat daarover soms sprake is van een gebrekkige

kennis, terwijl, als die kennis wel bekend zou zijn, dat niet zonder meer zou leiden
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tot duidelijke beleidsmaatregelen. Verbetert men de gezondheid van een populatie

door een doodsoorzaak te elimineren, dan treden concurrerende doodsoorzaken

op: in de Nota is daar te weinig aandacht aan gegeven. Met betrekking tot

preventie, tenslotte, wordt met name opgemerkt dat preventie niet leidt tot

goedkopere zorg, maar op zijn best tot uitgestelde meerkosten (Van Eyk

1987;Schrameijer et al. 1987;Dekker 1989).

De Nota 2000 is, zoals al gesteld is, een vertaling naar de Nederlandse situatie van

het Health for All 2000 programma van de WHO. Het Europese bureau van de

WHO heeft in 1984 in dat kader 38 zogeheten targets vastgesteld. Deze verbale

targets zijn in de Nota 2000 opgenomen en in de jaren daarvoor en daarna

getalsmatig uitgewerkt voor waar het gaat om de bestaande situatie (Ministerie

WVC 1985). Maar de doelen zelf zijn nog steeds niet gekwantificeerd, hoewel de

Nederlandse inventarisatie van de situatie met betrekking tot die doelen daartoe wel

heeft bijgedragen.

2.5.3 Plannen om de gezondheidszorg te veranderen

Vanaf 1970 is getracht de structuur van de Nederlandse gezondheidszorg aan een

herstructurering te onderwerpen, zodanig dat de groei van het aanbod en het soort

aanbod alsmede de kosten ervan beheersbaar zouden worden. Vanaf 1974 is

geprobeerd enerzijds het aanbod van zorg te plannen en anderzijds de tarieven

ervan centraal vast te stellen. Kort gezegd komt het erop neer dat het beheersen

van het aanbod van de zorg door middel van een uitgebreide planningswetgeving

beperkt blijft tot de intramurale sector, terwijl uitbreiding van die planningswetgeving

halverwege de jaren tachtig verzandt. De resterende planningswetgeving, samen

met de tarievenwetgeving en de verzekeringswetgeving, levert naar het oordeel van

zowel degenen die in de zorg werkzaam zijn, als de verzekeraars en de overheid

het beeld op van een zeer bureaucratisch, star, inflexibel, traag en nauwelijks nog

werkzaam geheel.

Als in 1986, vlak na het verschijnen van de Nota 2000, dan ook een nieuwe

staatssecretaris van volksgezondheid – Dees - aantreedt, is een van zijn eerste

beleidsdaden het instellen van een Commissie die moet onderzoeken hoe de

structuur en de financiering van de gezondheidszorg in Nederland herzien zou
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moeten worden. Deze commissie, onder voorzitterschap van Philips-topman

Dekker, is van mening dat de gezondheidszorg meer als een markt zou moeten

functioneren. De meest basale veronderstellingen die voor marktwerking horen te

gelden, gaan echter niet op voor de gezondheidszorg: consumenten van

gezondheidszorg vragen niet vrijwillig om zorg, het aanbod is voor de consument

niet doorzichtig, en het prijsmechanisme is uitgeschakeld. Aan de gedachte dat

gezondheidszorg niet een goed is als een gloeilamp gaat de Commissie in zijn

rapport 'Bereidheid tot Verandering' gemakshalve voorbij (Commissie Structuur en

Financiering Gezondheidszorg 1987), evenals de regering in haar standpunt over

deze kwestie zoals dat is neergelegd in de nota 'Verandering Verzekerd' (Ministerie

WVC 1988). Wat uiteraard wel nodig is is een flexibeler, minder bureaucratisch en

meer op de wensen van de patiënt toegesneden stelsel van gezondheidszorg, maar

dit bereikt men niet door marktwerking te introduceren in een omgeving waar dat

niet kan.

Naast de zorgen die de liberale staatssecretaris Dees aan zijn hoofd heeft met

betrekking tot de herstructurering van de gezondheidszorg, gaat hij door met het

ontwikkelen van het gezondheidsbeleid, zoals dat door zijn christen-democratische

voorganger Van der Reijden in de Nota 2000 was neergelegd, en komt hij in 1989,

vlak voordat de centrum-rechtse coalitie ten val wordt gebracht, met het ontwerp-

Kerndocument Gezondheidsbeleid (Ministerie WVC 1989).

2.5.4 Het Kerndocument Gezondheidsbeleid

Met betrekking tot het vervolg op de Nota 2000 is daarin gesteld, dat eenmaal in de

vier jaar een soortgelijke nota zou uitkomen (Ministerie WVC 1986): 350). Bij de

parlementaire behandeling ervan bleek dat het parlement een - veel dunnere -

vervolgnota wenste met veel concretere beleidsvoorstellen dan in de Nota 2000

gedaan waren, terwijl tegelijkertijd de kennis die in de tussentijd was opgedaan uit

de scenarioprojecten in deze vervolgnota moest zijn opgenomen. Om voorts de

diverse maatschappelijke organisaties nog de gelegenheid te geven te reageren op

een niet-definitieve tekst, die aan de hand van die reacties nog bijgesteld zou

kunnen worden, heeft het Ministerie van Volksgezondheid ervoor gekozen om met

een ontwerp te komen, en dat ter discussie aan te bieden.
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Het ontwerp-Kerndocument Gezondheidsbeleid wordt dan in 1989 gepubliceerd

(Ministerie WVC 1989). Het document zelf telt slechts 46 pagina's: dat is het

politieke deel van het hele document. Daarnaast zijn er nog een negental losse

bijlagen in de vorm van discussienota's 2 op een aantal belangrijke

gezondheidsgebieden en enkele ondersteunende gebieden. Het Kerndocument

hanteert hetzelfde model als de Nota 2000, met dit verschil dat duidelijker is

weergegeven wat het ministerie beleidsmatig denkt te benaderen. Een en ander is

in het schema hieronder weergegeven.

Figuur 2.10  Gezondheidsmodel Ontwerp-Kerndocumen Gezondheidsbeleid (1989)

Het Kerndocument heeft vijf doelen. Het wil in het oog springende ontwikkelingen

met betrekking tot gezondheidsproblemen en de determinanten daarvoor

weergeven, alsmede gezondheidsdoelen formuleren die op deze ontwikkelingen

betrekking hebben. Voorts willen de schrijvers van de nota doelstellingen

formuleren voor de instrumenten van het gezondheidsbeleid: dat zijn zorg,

                                                                
     2 Achtereenvolgens zijn dat: de Discussienota's Basisdocument; Verandering en

Preventie; de Nota Reumabeleid; de Discussienota's Suicidepreventie; Preventie
Geestelijke Volksgezondheid; Kankerbestrijding; Ongevallen en Traumatologie;
Epidemiologie en Informatica; en Wettelijke Informatievoorziening in de
gezondheidszorg
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preventie en de ondersteuning daarvan. Maatschappelijke organisaties moeten

betrokken worden bij de discussie over de doelstellingen en tenslotte dient het hele

overheidsbeleid op het terrein van de gezondheid in één kader te worden gevat.

Met betrekking tot een aantal gezondheidsproblemen - kanker, hart- en vaatziekten,

ongevallen, gezondheidsproblemen samenhangend met vergrijzing, chronische

ziekten, psychische stoornissen, Aids - is de volgende opzet gekozen. Allereerst is

er een getalsmatig te bereiken doel gesteld, dat meestal samenhangt met het HFA-

beleid. Bijvoorbeeld: omstreeks het jaar 2000 is het gestandaardiseerde sterftecijfer

voor ziekten van de bloedsomlooporganen bij mensen onder de 65 jaar met

tenminste 15% verminderd. Hiervoor wordt een uitgangswaarde aangegeven; in dit

voorbeeld is dat de situatie in 1985. Vervolgens wordt eerst met betrekking tot de

maatschappelijke organisaties - gezegd welke maatregelen er nodig zijn op het

terrein van de zorg, op het terrein van de preventie en op het gebied van de

ondersteunende maatregelen. Vervolgens legt de overheid zich zelf op dezelfde

manier vast. Alle beleidsmaatregelen zijn waar mogelijk van een ongewone

helderheid en eenduidigheid. Voor het welslagen van de nota is het uiteraard van

groot belang dat bekend is, of de maatschappelijke organisaties aan deze operatie

mee willen doen. Daarom wordt een discussie gestart, waarbij de volgende zes

vragen aan de organisaties worden voorgelegd.

1 Klopt de analyse van de gezondheidssituatie en de determinanten

2 Zijn de doelen, ook naar uw mening, realistisch en dus haalbaar

3 Welke (sub-)doelen liggen op het terrein van uw organisatie

4 Welke (sub-)doelen kunt u binnen de huidige situatie realiseren

5 Aan welke zo nauwkeurig mogelijk omschreven voorwaarden moet worden

voldaan voordat u die (sub-)doelen soverneemt

6 Wat zou daarvoor aan instrumentarium nodig zijn

Alvorens in te gaan op het verdere verloop van deze discussie zal eerst worden

stilgestaan bij de plaats van het lokaal gezondheidsbeleid en het intersectorale

beleid in dit document. De lokale overheid krijgt in het Kerndocument een

belangrijke rol toebedeeld. Het Kerndocument schetst de mogelijkheden voor een

gezondheidsbeleid op locaal niveau: het is gemakkelijker, de lijnen zijn korter en

participatie van de bevolking is gemakkelijker te verwezenlijken. Veel gemeenten,

aldus het Kerndocument leveren al een belangrijke bijdrage aan het
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gezondheidsbeleid, terwijl sommige meedoen aan het Healthy Cities-project van de

WHO. Voorts wordt gewezen op het ontwerp van wet dat handelt over de

collectieve preventie en waarin gemeenten zekere taken krijgen toebedeeld. Dit

ontwerp, inmiddels wet geworden, zal in de hoofdstukken 3 en 5 aan de orde

komen. Hier kan worden volstaan met de opmerking dat de gemeenten taken

krijgen op het terrein van de epidemiologische analyse van de

gezondheidstoestand van hun bevolking, het intersectorale beleid, de hygiëne, het

opzetten van preventieprogramma's en tenslotte bij de afstemming tussen

collectieve preventie en curatie.

Het intersectorale beleid komt niet langer als zelfstandig onderwerp naar voren,

maar is onderdeel van de preventie. Het wordt de schrijvers van het document

steeds duidelijker, dat allerlei gezondheidsdoelen slechts kunnen worden gehaald

als het intersectorale beleid geïntensiveerd wordt. Uit de rest van het document

blijkt dat de overheid zich het intersectorale beleid voorstelt als zich uitstrekkend

niet alleen tussen de departementen van de rijksoverheid, maar ook tussen de

maatschappelijke organisaties, de lokale overheden en de rijksoverheid.

2.5.5 Voortijdig einde van het gezondheidsbeleid?

Nadat de centrum-rechtse coalitie in mei 1989, vlak na het verschijnen van het

Kerndocument, was gevallen, zijn in Nederland verkiezingen gehouden die hebben

geleid tot een centrum-linkse coalitie. De post van staatssecretaris van

volksgezondheid is in dit kabinet (1989-1994) bezet door de sociaal-democraat

Simons. Als deze een half jaar op het departement vertoeft, wordt gaandeweg

duidelijk dat hij zich voornamelijk bezig wil houden met de reorganisatie van de

gezondheidszorg en het gezondheidsbeleid, zoals dat vorm begon te krijgen in de

Nota 2000 en het ontwerp-kerndocument Gezondheidsbeleid, een zeer marginale

positie toedenkt. In de eerste grote nota van zijn hand, 'Werken aan Zorgver-

nieuwing', wordt nog enigszins lippendienst bewezen aan het gezondheidsbeleid,

maar de nota Zorgvernieuwing gaat in feite nagenoeg uitsluitend over de

gezondheidszorg. De Tweede Kamer keert de staatssecretaris op dit punt en in een

overleg met het parlement (UCV 29 oktober 1990) zegt de staatssecretaris toe dat

hij zal voortgaan met het gezondheidsbeleid en een nota daarover zal uitbrengen.
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2.5.6 Gezondheid met beleid

Aan het eind van 1991 wordt dan, ondanks het bovenbeschreven dreigende

zijspoor, toch weer een nota over het gezondheidsbeleid, de Nota Gezondheid met

Beleid, aan het parlement uitgebracht. De doelen van de nota verschillen van die

van het Kerndocument; wat met name opvalt is dat deze nota niet langer spreekt

over het stellen van gezondheidsdoelen, maar het heeft over doelen in de sfeer van

de zorg en de preventie. De staatssecretaris stelt zich voor om eens in de vier jaar

door het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en de Milieuhygiëne, een

overheidsinstelling met een eigenstandige positie binnen de departementale

organisatie, een Volksgezondheidstoekomstverkenning (VTV) te laten vervaardigen

die een beschrijvend, prognostiserend èn evaluatief karakter heeft. Eveneens om

de vier jaar, maar dan twee jaar later kan het departement dan een Nota

Gezondheidsbeleid schrijven, die ingaat op de VTV.

De onderwerpen die in de nota aan de orde komen zijn deels nieuw, sommige

werden in eerdere nota's ook al genoemd maar krijgen nu veel meer aandacht en

sommige andere lijken ingegeven door de waan van de dag. Nieuw is een

verhandeling over de relatie tussen sterftedaling en het voorkomen van chronische

ziekten, de decompressie van morbiditeit, waar men machteloos tegenover lijkt te

staan. Thema's als kwaliteit van leven en verschillen in gezondheid krijgen relatief

veel aandacht. Nog meer aandacht krijgt een politiek probleem: hoe houdt men de

uitgaven voor de sociale zekerheid, bestemd voor arbeidsongeschikten in de hand?

Nieuw is ook een soort samenvatting van een evaluatie-onderzoek naar het

alcoholontmoedigingsbeleid. Verdwenen is de kwantificering van de

beleidsvoornemens zoals die voorkwam in het Kerndocument.

Als de nota het over intersectoraal beleid heeft, dan lijkt dat voornamelijk gericht op

een betere samenwerking tussen de departementen van de rijksoverheid. De

gemeenten, die ook zo nu en dan in de nota voorkomen, worden hoofdzakelijk

geacht het rijksbeleid uit te voeren.

2.5.7 Gezond en wel

De Volksgezondheid Toekomst Verkenning 1993 (Ruwaard et al. 1993) is een

omvangrijk werk van 800 pagina’s geworden, dat de gezondheidstoestand van de

Nederlandse bevolking beschrijft, en ingaat op de determinanten van gezondheid.
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Het  gehanteerde model is in vergelijking met het Kerndocument en de Nota 2000

verder geëvolueerd. Het is hierna in figuur 2.11  weergegeven.

Figuur 2.11   Model uit de VTV 1997
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In de VTV-93 worden globale determinanten - zoals ‘Leefstijl’, ‘Sociale omgeving’

en  ‘Fysieke omgeving’ – verder verfijnd naar concrete gedragingen en

omstandigheden, zoals bijvoorbeeld ‘Roken’ en ‘Sociaal-economische status’. Deze

laatste worden vervolgens gerelateerd aan veel voorkomende ziekten /

doodsoorzaken; op deze wijze ontstaat een duidelijker zicht op welke preventieve

acties het meest geboden zijn.

De reactie van het Departement verschijnt in de vorm van de Nota Gezond en Wel

(Ministerie VWS 1995). Het Departement formuleert een drietal doelen, te weten

het verlengen van de gezonde levensverwachting, het voorkomen van vermijdbare

sterfte en het verhogen van de kwaliteit van leven. Bij groepen die er het minst

gunstig aan toe zijn, zal de aandacht voor de doelbereiking groter moeten zijn. Met

betrekking tot de VTV-93 toont de Minister zich tevreden, wel sluit ze aan bij het

commentaar van de Gezondheidsraad die het stuk niet geschikt vindt voor het

stellen van beleidsprioriteiten.

Bij de opdracht aan het RIVM om een nieuwe VTV te vervaardigen wordt dit

commentaar dan ook meegenomen. Het RIVM komt in 1997 met een nieuwe VTV

(RIVM 1997), die bestaat  uit acht delen en een samenvattend deel die gezamenlijk

2600 pagina’s tellen. Deel 1 betreft een actualisering van het materiaal uit 1993, de

volgende delen hebben betrekking op Gezondheidsverschillen, Gezondheid en

levensverwachting, Effecten van preventie, Effecten van zorg, Zorgbehoefte en

zorggebruik, en Gezondheid en zorggsebruik in de toekomst. Het gehanteerde

model in de VTV-97 verschilt niet wezenlijk van het model uit de VTV-93.

2.5.8 De Healthy Cities-beweging in Nederland

Zoals aangegeven in paragraaf 2.4.5 is op initiatief van de WHO in 1986 het

Healthy Cities project ontstaan, dat al snel is uitgegroeid tot een beweging. Deze

beweging heeft al vrij spoedig, in 1987, ook Nederland bereikt. Na het tweede

jaarlijkse Healthy Cities symposium in 1987 in Düsseldorf was een aantal

Nederlandse deelnemers van mening dat ook Nederland zich bij de beweging aan

moest sluiten. In 1988 zette men de ideeën daarover op papier; het Ministerie van

Gezondheid bleek bereid een subsidie voor twee jaar te verstrekken. Het ministerie

was van mening dat het Netwerk van Healthy Cities een goede stimulans zou
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kunnen leveren aan de ontwikkeling voor een gezondheidsbeleid dat de

rijksoverheid voorstaat op regionaal en locaal niveau (Steunpunt Netwerk Gezonde

Steden 1989).

Deden er aanvankelijk slechts een beperkt aantal gemeenten mee, dit aantal

groeide explosief tot  21 in 19973 (Koornstra 1997) . Wat aan deze gemeenten

opvalt, is dat nagenoeg alle deelnemende gemeenten een sterk  geurbaniseerd

karakter hebben en dat overwegend rurale gebieden vrijwel geheel ontbreken.

Als men vervolgens nagaat waaruit de Healthy Cities-projecten in deze gemeenten

bestaan, dan moet men welhaast tot de conclusie komen dat hier niet altijd sprake

is van een omvattend intersectoraal gezondheidsbeleid, maar veel meer van een

zeer smal, op één of twee onderwerpen per gemeente gericht intersectoraal

gezondheidsbeleid. Zo is de ene gemeente  voornamelijk bezig met

Migrantenvoorlichting en het Voorkomen van valongevallen bij ouderen, terwijl een

andere gemeente zich richt op Schone lucht in huis (Van Duifhuizen, Saan, et al.

1998). Een en ander neemt niet weg dat de waarde van het Healthy Cities-project

er met name in is gelegen dat gemeenten überhaupt zich zijn gaan bezinnen op

hun taak in het gezondheidsbeleid. In die zin is het Healthy Cities-project, ook in

Nederland, een element geweest dat sterk aan agenda-setting met betrekking tot

gezondheidsbeleid heeft bijgedragen.

2.6 Slot

In dit hoofdstuk is de geschiedenis van het gezondheidsbeleid aan de orde

gekomen. In 2.2 wordt ingegaan op de Griekse, Romeinse en Arabische

geneeskunst. Geconstateerd kan worden, dat het gezondheidsconcept – het

humorale concept - zoals dat in gebruik was, tenminste ruimte liet voor collectief-

preventieve maatregelen. Bij wijze van voorbeeld worden sommige van deze

maatregelen geschetst. In 2.3 wordt een overzicht gegeven van de ontwikkelingen
                                                                
     3 Die gemeenten zijn: Almelo, Amsterdam, Arnhem, Bergeyk, Deventer, Dordrecht,
Eindhoven, Groningen, Haarlem, Hoogezand-Sappemeer, Kerkrade, Leeuwarden, Maastricht,
Nieuwegein, Nijmegen, Rotterdam, Sneek, Tilburg, Utrecht, Zaanstad en Zwolle.
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in West-Europa tot 1945. In de achttiende eeuw vinden de eerste belangrijke

afwijkingen van het strikt humorale concept plaats. De gezondheidszorg zelf wordt

verbeterd, er komt aandacht voor maatschappelijke omstandigheden, en leefwijzen

worden beïnvloed. Een van de allerbelangrijkste ontdekkingen van de negentiende

eeuw is de ontdekking van de bacterie als ziekte-oorzaak geweest. In veel gevallen

kon nu de link gelegd worden tussen wat bekend was als pathologisch-anatomisch

substraat en het klinisch beeld. Een van de gevolgen van het ontdekken van de

bacterie als oorzaak van ziekte heeft begrijpelijkerwijs als gevolg dat dan ook àlle

(wetenschappelijke) aandacht zich verlegt in die richting en de sociale hygiëne werd

verwaarloosd. De ontwikkeling van de sociale hygiëne in de praktijk staat echter

niet stil: in de periode tot de Tweede Wereldoorlog wordt in Nederland bijna overal

waterleiding en riolering aangelegd.

In 2.4 wordt ingegaan op de  periode na 1945. Deze wordt gekenmerkt door

enerzijds een sterke toename van de successen van de curatieve geneeskunde en

anderzijds in bijna geheel Noord-West Europa de vestiging en uitbouw van de

verzorgingsstaat. Tegelijkertijd komt er langzamerhand een zeker verzet tegen de

visie, als zou gezondheid uitsluitend de resultante van gezondheidszorginspannin-

gen zijn. In de zeventiger jaren worden de complementaire invloeden door diverse

auteurs geformuleerd: naast gezondheidszorg zijn biologische factoren, de fysieke

omgeving, de maatschappelijke omgeving en leefwijzen van belang. Uiteindelijk

leidt deze gedachtengang in diverse landen tot een aantal beleidsdocumenten, die

de start zijn van het gezondheidsbeleid. De ontwikkeling in Nederland is in 2.5

geschetst. Het departement krijgt in navolging van ontwikkelingen elders steeds

meer aandacht voor het gezondheidsbeleid. Op locaal niveau speelt een

belangrijke rol bij het proces van het op de agenda krijgen het Healthy Cities

Project.
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Hoofdstuk 3

Lokaal gezondheidsbeleid

In dit hoofdstuk wordt de relatie tussen gemeente en gezondheidsbeleid geschetst,

zowel waar het gaat om de literatuur terzake als de meer beleidsmatige

documentatie die in de afgelopen tien jaar is verschenen. Het voor dit onderzoek

belangrijke model, waarvan de achtergronden in hoofdstuk 2 aan de orde zijn

geweest, wordt kort herhaald.

3.1 Algemeen

Er valt, zoals aangegeven in hoofdstuk 2, een toenemende belangstelling voor ge-

zondheidsbeleid waar te nemen op met name nationaal en bovennationaal niveau.

Naar aanleiding van de Alma Ata verklaring van de Wereldgezondheidsorganisatie

(WHO) (WHO and UNICEF 1978) heeft het toenmalige Ministerie van Welzijn,

Volksgezondheid en Cultuur (WVC) in 1986 de Nota 2000 (Tweede Kamer der

Staten-Generaal 1986) het licht doen zien, in 1989 gevolgd door het ontwerp-

Kerndocument Gezondheidsbeleid (Ministerie van WVC 1989). In vervolg daarop

zijn in 1993 en 1997 de Volksgezondheid Toekomst Verkenningen (Ruwaard et al.

1993) (RIVM 1997) verschenen. Een en ander is in hoofdstuk 2 uitvoerig

beschreven.

Een belangrijk onderdeel bij het voeren van een nationaal gezondheidsbeleid, zo

wordt in alle nota's gesteld, is het lokale gezondheidsbeleid. De WHO heeft in 1985

het Healthy Cities programma gestart, dat nadrukkelijk bedoeld is om ook de lokale

overheden te betrekken bij het gezondheidsbeleid. Deels zijn de gemeenten

noodzakelijke partners bij de uitvoering van een succesvol gezondheidsbeleid. Voor

zover het daarbij gaat om collectieve preventie is die taak neergelegd in de Wet

Collectieve Preventie Volksgezondheid (1990). Het onderhavige onderzoek is,

zoals in hoofdstuk 1 aan de orde is geweest, erop gericht te achterhalen op welke

wijze gemeenten gestalte geven wordt aan een gezondheidsbeleid.
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3.2 Literatuur op het terrein van gemeenten en gezondheidsbeleid in

      Nederland

Gezondheid van een populatie kan worden opgevat als resultante van biologische

factoren, fysieke omgevingsfactoren, maatschappelijke omgevingsfactoren,

leefwijzen, en gezondheidszorg, zoals de Nota 2000 doet. Er is in de afgelopen tien

jaar veel onderzoek gedaan naar onderwerpen die binnen deze opsomming vallen

en het beleid terzake. Zonder hier volledig te willen zijn, worden een aantal

voorbeeldstudies op diverse terreinen genoemd.

Belangrijke studies zijn die naar het volkshuisvestingbeleid (Denters 1987), het

werkgelegenheidsbeleid (Van Dam 1992), het beleid met betrekking tot

randgroepjongeren (Van Heffen 1993), en het beleid met betrekking tot alcohol en

drugs (Joldersma 1993). In de eerste twee gevallen speelde het gezondheidsaspect

echter in het geheel geen rol; in de beide laatste gevallen had het onderwerp

weliswaar met gezondheid te maken, maar de gekozen optiek betrof het

beleidsontwerp, respectievelijk de levensloop van problemen en beleid. Deze

voorbeelden maken ook duidelijk, dat onderzoek naar thema’s die wel binnen het

begrip gezondheidsbeleid vallen, niet ook daarmee automatisch relevant zijn voor

een benadering waarbij het gezondheidsaspect centraal staat.

Onderzoek naar de samenhang tussen een voor de gezondheid relevante sector,

het beleid in die sector, en de betekenis van dat beleid voor de gezondheid komt

zeer weinig voor. Nog zeldzamer is onderzoek waarbij een integrale aanpak van

meerdere voor de gezondheid relevante beleidssectoren centraal staat. Naar de

bekendheid en de haalbaarheid van de Nota 2000 is door De Leeuw (De Leeuw

1989) bij onder andere gemeenten onderzoek gedaan. De Nota blijkt wel bekend,

maar wordt niet haalbaar geacht en speelt een onbelangrijke rol bij de

besluitvorming. Over het onderzoek naar de in 3.1 genoemde ‘Healthy Cities’

merken De Leeuw et al (De Leeuw et al. 1992) in 1992 somber op: “Healthy cities

research is thus scarce, scattered over a range of disciplines, much case-oriented

and without conceptual consistency.” Goumans laat in haar dissertatie (Goumans

1998) evenals Ten Dam in zijn dissertatie (Ten Dam 1997) zien dat zes jaar na dit

citaat de situatie eigenlijk niet verbeterd is.
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Op onderdelen zoals epidemiologie en informatiesystemen in combinatie met het

gemeentelijk gezondheidsbeleid is wel onderzoek gedaan door bijvoorbeeld Van

Oers (Van Oers 1993) en Reijneveld (Reijneveld 1995). Reijneveld laat zien, dat het

mogelijk is om aan de hand van demografische data, gezondheidsdata, data met

betrekking tot leefwijzen en data met betrekking tot de fysieke omgeving, het lokale

gezondheidsbeleid van een betere onderbouwing te voorzien. Ook Van Oers toont

dat aan.

Ook op het terrein van de gezondheidsbevordering in combinatie met gemeentelijk

dan wel lokaal gezondheidsbeleid is onderzoek gedaan. Evers et al. (Evers et al.

1990) hebben de literatuur op dit terrein met betrekking tot verschillende

doelgroepen verzameld, maar empirisch onderzoek waarin gemeentelijk

gezondheidsbeleid zelf centraal staat is weinig frequent. Ook het door Schwarz et al

geredigeerde themanummer van Health Education Quarterly (Schwartz et al. 1995,

421-6) doet in hoofdzaak verslag van bepaalde projecten onder bepaalde

doelgroepen. Het gemeentelijk gezondheidsbeleid in zijn totaliteit blijft ook hier

buiten beeld.

Naar de houding die Nederlandse gemeenten met betrekking tot gezondheidsbe-

vordering - in de ruime zin van het woord - innemen is onderzoek gedaan door

Tarenskeen (Tarenskeen 1990). Dit onderzoek is uitgevoerd onder zeventien grote

Nederlandse gemeenten, waarvan bekend was dat ze in meerdere of mindere mate

actief waren op het terrein van de gezondheidsbevordering. Niettemin is de

uitkomst van het onderzoek zeer pover: de houding van gemeenten met betrekking

tot gezondheidsbevordering is wel positief, maar tegelijk afwachtend.

Gezondheidsbevordering in de ruime betekenis van het woord gezondheid, die er

vanaf de Nota 2000 aan wordt toegekend – het met alle middelen bevorderen van

de gezondheid van de populatie van een stad - wordt nergens aangetroffen.

Goumans (Goumans 1998) onderzoekt de beleidspraktijk van tien Healthy Cities,

vijf in Nederland en vijf in het Verenigd Koninkrijk. Expliciet wordt uitgegaan van de

– met het concept van de Healthy Cities gegeven – ruime invulling van het

gezondheidsbegrip. Er bestaan verschillen in wat de diverse participanten als

‘domein’ van ‘gezond openbaar beleid’ zien, maar er is wel een soort

minimumstandaard. Gemeten naar maatschappelijk draagvlak, intersectorale

samenwerking en politiek commitment hebben de projecten resultaat geboekt.
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Ten Dam (Ten Dam 1997) onderzoekt allereerst een groot aantal Healthy Cities

projecten in de Verenigde Staten, Canada, en Nederland. Aan de hand van dat

onderzoek komt hij vervolgens tot een beoordelingskader bestaande uit zes

dimensies, aan de hand waarvan hij Nederlandse projecten beoordeelt. De

projecten scoren positief waar het gaat om het kleinschalige territoriale kader, het

gebruik van gegevens als basis voor het project, de intersectorale samenwerking,

en de politieke betrokkenheid. Op de participatie van de bevolking en de

gezondheidsbevordering, de twee andere criteria, halen de projecten niet het

gewenste niveau.

3.3 Beleidsmatige ontwikkelingen op het terrein van het gemeentelijk

      gezondheidsbeleid

In de Nederlandse politieke context is de totstandkoming van de Wet Collectieve

Preventie Volksgezondheid in 1990 ( 1990)(Stb. 300) van groot belang. Deze wet

draagt gemeenten op om de collectieve preventie te bevorderen, zorg te dragen

voor de infectieziektenbestrijding en jeugdgezondheidszorg en verplicht gemeenten

tot de instandhouding en het beheer van een GGD. Als middel verplicht de wet de

gemeente tot het doen van epidemiologisch onderzoek, het integreren van

gezondheidsaspecten in het overig gemeentelijk beleid, het bevorderen van de

hygiene en het opzetten en uitvoeren van preventieprogramma’s.

Niet lang na de totstandkoming van de de Wet Collectieve Preventie

Volksgezondheid is deze gevalueerd (KPMG and NIPG-TNO 1993). Deze

evaluatie, bestaande uit een schriftelijke enquete onder alle GGD’en, een

werkbezoek aan 16 GGD’en, een schriftelijke enquete onder 130 gemeenten, een

telefonisch interview onder 16 gemeenten en gesprekken met deskundigen, moest

inzicht verstrekken in de houding en het gedrag van gemeenten met betrekking tot

gezondheid. Het weinig bemoedigende resultaat is dat gemeenten zich vooral

richten op het beheer van de dienst, en niet of nauwelijks betrokken zijn op de

inhoud van de collectieve preventieve zorg.

Geëvalueerd is ook het deel dat betrekking heeft op intersectoraal gezond-

heidsbeleid zoals dat geformuleerd is in onder andere artikel 2 lid 2 onder b van de
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wet, het bewaken van gezondheidsaspecten in bestuurlijke beslissingen met

gevolgen voor het leefmilieu. Met betrekking tot de intersectorale kant van het

gezondheidsbeleid hebben de onderzoekers de vraag naar intersectoraal beleid

verengd naar de vraag aan de GGD of door de gemeente aan de GGD advies werd

gevraagd over verschillende beleidssectoren en of de GGD ongevraagd advies

heeft gegeven. Aan de gemeente is een soortgelijke vraag voorgelegd.

Geconcludeerd wordt, dat er weliswaar een toename te zien is in het aantal

adviezen op het terrein van de volksgezondheid en nauw verwante terreinen, zoals

de sociale voorzieningen en het maatschappelijk welzijn, maar de WCPV - althans

totnogtoe - onvoldoende mogelijkheden biedt de collectieve preventie te integreren

in het gemeentelijk beleid. Tot slot wordt geconstateerd dat er te veel terreinen zijn

waarop weinig of geen adviezen worden uitgebracht en waar dit wel gebeurt de

uitvoering weinig systematisch en fragmentarisch is. De praktijk van het intersecto-

raal gezondheidsbeleid is in dit evaluatie-onderzoek alleen afgemeten aan het

aantal adviezen dat op verschillende beleidsterreinen is gevraagd, c.q. uitgebracht.

Het is duidelijk, dat er meer instrumenten zijn om het voorkomen van het

intersectorale gezondheidsbeleid aan af te meten, zoals gemeentebegrotingen,

collegeprogramma’s en gemeentelijke nota's.

Om intersectoraal gezondheidsbeleid te kunnen stimuleren dient men inzicht te

hebben in de factoren die het ontbreken van zulk beleid bevorderen. Het

onderhavige onderzoek is mede gericht op een bredere operationalisatie van het

begrip intersectoraal gezondheidsbeleid dan gebeurd is bij de evaluatie van de

WCPV en tevens op het verkrijgen van inzicht in factoren die zulk beleid bevorde-

ren. Al eerder hadden Doeschot et al (Doeschot et al. 1987) laten zien dat in de

fase rond de totstandkoming van de meeste GGD’en in Nederland, rond 1980, de

betrokkenheid van gemeenten bij de totstandkoming van een GGD zeer marginaal

was en voornamelijk gericht was op het beheersen van de kosten van de

betreffende gemeenschappelijke regeling. De Nationale Raad voor de

Volksgezondheid is van mening dat tussen invoering van de WCPV en de evaluatie

een te kort tijdsbestek ligt, en dringt aan op een periodieke evaluatie van de

collectieve preventie in Nederland (Nationale Raad voor de Volksgezondheid 1993).

In het verlengde van het evaluatie-onderzoek naar de WCPV is door de Inspectie

voor de Gezondheidszorg (Inspectie voor de Gezondheidszorg 1995) in opdracht
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van de Minister van VWS een onderzoek gedaan naar de wijze waarop gemeenten

inhoud geven aan hun krachtens de WCPV opgedragen bestuurlijke verantwoor-

delijkheid en de wijze waarop het beleid tot stand komt, wordt uitgevoerd en ge-

ëvalueerd. Dit onderzoek richt zich op enerzijds directeuren van GGD-en en

anderzijds op wethouders Volksgezondheid van een gemeente. In verschillende

bewoordingen wordt stilgestaan bij de zwakke positie van volksgezondheids-

aspecten in relatie tot andere gemeentelijke beleidsterreinen, hoewel er wel een

grote diversiteit aan bestuurlijke betrokkenheid is. Gemeenten formuleren zelden

een eigen gezondheidsbeleid, maar haken veel vaker in op de toevallige

gezondheidsaspecten die in het kader van andere beleidsterreinen op de agenda

staan. De werkzaamheden van de GGD worden vaak vanuit een puur begrotings-

technische hoek bekeken (Inspectie voor de Gezondheidszorg 1995).

In haar reactie op dit alarmerende rapport van de Inspectie Gezondheidszorg heeft

de bewindsvrouw een commissie ingesteld ter versterking van de collectieve

preventie, in de wandeling de ‘Commissie-Lemstra’ geheten. Deze commissie komt

met een rapportage (Commissie Versterking Collectieve Preventie 1996), waarin

een aantal aanbevelingen is vervat die er toe moeten bijdragen dat de positie van

het gemeentelijk gezondheidsbeleid wordt versterkt. De belangrijkste aanbeveling

betreft de verplichting aan het adres van een gemeente om de integratie van de

diverse aspecten van het gezondheidsbeleid te bevorderen door middel van een

nota. Voorts wordt de totstandkoming van een landelijk Platform – bestaande uit

Rijk, VNG en de Landelijke Vereniging van GGD’en - bepleit. Eveneens wordt een

lans gebroken voor een intensievere samenwerking tussen de GGD en het voor de

gezondheid relevante deel van het overige beleid.

De Minister lanceert hierop een Actieprogramma versterking gemeentelijk

gezondheidsbeleid {Minister VWS 1997 163 /id}. In dit stuk neemt de Minister de

gedachte van een lokale Nota Gezondheidsbeleid over. In juni 1999 (Tweede

Kamer der Staten-Generaal 1999) doet ze verslag van de stappen tot nu toe. In het

kader van dit hoofdstuk is relevant dat er een regionale gedachtewisseling over

gemeentelijk gezondheidsbeleid heeft plaats gevonden; doel is onder andere

draagvlak te creëren voor de eens in de vier jaar te verschijnen gemeentelijke Nota

Gezondheidsbeleid. Ook heeft een discussie over de basistaken van de GGD

plaats gevonden waarvan de neerslag uiteindelijk zou moeten leiden tot een AMvB
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bij de Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid. Het hierboven al aangehaalde

Platform is opgericht en in het kader van een verbeterde informatievoorziening zijn

pilots met een lokale monitor uitgevoerd.

De Minister vraagt de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg advies over de

samenhang tussen de collectieve preventie en de aanpalende curatieve

voorzieningen, die van belang zijn voor de collectieve preventie. De Raad levert in

april 1999 door middel van het advies ‘Samenwerken aan de openbare

gezondheidszorg’ een bijdrage aan de positie van de openbare gezondheidszorg.

De openbare gezondheidszorg is – aldus de Raad - een belangrijk onderdeel van

het totale zorgstelsel in Nederland; in de wenselijk geachte lokale plannen dient de

brug naar de curatieve sector niet te worden veronachtzaamd (Raad voor de

Volksgezondheid en Zorg 1999).

In bovenstaande rapportages wordt vaak wel melding gemaakt van

‘gezondheidsbeleid’, maar uit de tekst kan men dan vervolgens begrijpen dat

daarmee wordt bedoeld ‘activiteiten waar de GGD aan bijdraagt’. In feite zijn de

aangehaalde rapporten en de brief  uitgelokt door de problematische relatie tussen

gemeenten en GGD of tussen gemeenschappelijke regelingen en GGD; ze

beperken zich ook tot de effecten daarvan. Inmiddels hebben de VNG, GGD

Nederland, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en het Ministerie van

Volksgezondheid, Welzijn en Sport een Nationaal Contract (maart 2001) voor de

openbare gezondheidszorg gesloten dat een wijdere strekking heeft. De

beroepsgroep van sociaal-geneeskundigen heeft kort geleden een manifest

uitgegeven, waarin intersectoraal beleid één van accenten is (Van Heteren,

Hesdahl, 2001).

Tenslotte zijn er de, in hoofdstuk 2 al genoemde, activiteiten die plaatsvinden in het

kader van het Healthy Cities Project. Dit project vindt vaak plaats in grootstedelijke

agglomeraties, hoewel ook enkele wat kleinere gemeenten in het project

participeren. Met dit project kan men slechts zien welke gemeenten er op het terrein

van het  gezondheidsbeleid zeer actief zijn, en krijgt men geen indruk van wat er in

een doorsnee van de Nederlandse gemeenten gebeurt.

De evaluatie van de WCPV, het onderzoek van de Inspectie, het rapport van de

Commissie-Lemstra, de uitingen van de Minister van VWS, het advies van de Raad
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voor de Volksgezondheid en Zorg, het Nationaal Contract en het Healthy Cities

Project zijn niet primair op zoek naar een verklaring voor wat er zich al dan niet op

het terrein van het gezondheidsbeleid bij een Nederlandse gemeente afspeelt.

Goumans is daar wel in geinteresseerd, maar de keus van haar

onderzoekspopulatie – vijf in het kader van het Healthy Cities project actieve

gemeenten – verhindert tegelijkertijd een generalisatie. De - uiteindelijk op prakti-

sche aanbevelingen gerichte - vraag naar het gezondheidsbeleid bij Nederlandse

gemeenten is daarom in het onderhavige onderzoek opgenomen.

Op basis van het voorgaande materiaal wordt verondersteld, dat lang niet alle

gemeenten zich betrokken voelen bij een gezondheidsbeleid, althans, dat er een

groot verschil in betrokkenheid is. De Gemeentewet verplicht gemeenten

verordeningen terzake van onder andere de gezondheid te hebben (1851), en

uiteraard heeft iedere gemeente een post Volksgezondheid op de begroting, met

daaronder zaken als riolering, reiniging, slachthuizen en een bijdrage aan het

instandhouden van de GGD. Het is zeer de vraag of zelfs deze onderdelen op de

gemeentelijke begroting staan primair vanuit een volksgezondheidsoptiek, dan wel

vanuit andere overwegingen, zoals bijvoorbeeld begrotingstechnische ten behoeve

van medebewindstaken. Hetzelfde geldt voor begrotingsonderdelen die buiten het

hoofdstuk Volksgezondheid vallen. Dit verschil in betrokkenheid zal leiden tot

verschillen in de hoeveelheid van voor de gezondheid relevant beleid. Als te voeren

beleid als verplichting wordt ervaren, zal de betrokkenheid kleiner zijn dan in het

geval dat beleid wordt ervaren en als resultante van eigen afwegingen wordt

gemaakt als antwoord op een maatschappelijk probleem.

3.4 Model

Bij dit onderzoek is uitgegaan van een in hoofdstuk 2 al eerder aangehaald model

uit de Nota 2000 (Tweede Kamer der Staten-Generaal 1986). Binnen dit model

wordt gezondheid van een populatie, bijvoorbeeld de inwoners van een gemeente,

gezien als afhankelijk van het beleid ter zake van fysieke omgevingsfactoren,

sociale omgevingsfactoren, leefwijzen, en gezondheidszorg. Een verdere uitwerking
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van deze gedachte vindt plaats in hoofdstuk 5; hieronder is eerst een schematische

weergave gegeven.

Figuur 3.1 Gehanteerd gezondheidsmodel (vrij naar Nota 2000)

Om een dergelijk beleid te kunnen voeren is een hoge mate van integratie nodig. In

de praktijk is beleid in de meeste gevallen gericht op een bepaald onderwerp of een

bepaalde sector. Zo is er verkeersbeleid, sportbeleid, emancipatiebeleid etc. Aan

ieder beleid zitten meer of minder intersectorale aspecten, aspecten die niet binnen

dezelfde sector zijn georganiseerd. Om enkele voorbeelden uit het landelijk beleid

te noemen: zo is emancipatiebeleid een voorbeeld van een beleid dat zich idealiter

niet alleen afspeelt binnen het ministerie waar het zijn thuishaven heeft. Het gaat

veel verder dan de typische SoZaWe-aspecten: Financiën is ermee gemoeid,

OC&W, en bijvoorbeeld VWS; en niet te vergeten daarnaast ook

niet-overheidsinstellingen, zoals werkgevers en werknemers. Wil het tot een
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succesvol beleid op dit terrein komen, dan zullen alle genoemde instellingen

samen, aangestuurd dan wel gecoördineerd door SoZaWe, vorm moeten geven

aan dit beleid. Dit intersectorale beleid is gezien de traditionele sectorale hang naar

non-interventie uitermate moeilijk te verwezenlijken op het nationale niveau. Te

denken valt bijvoorbeeld aan een uitspraak van May-Weggen (Verkeer) toen Alders

(Milieu) een uitspraak over auto's had gedaan: 'Er is hier maar één minister van

Verkeer, en dat ben ik!'.

De gedachte bij dit onderzoek is, dat het vormgeven van geïntegreerd

gezondheidsbeleid op locale schaal gemakkelijker te verwezenlijken is, omdat de

verschillende taken minder scherp in sectoren zijn opgedeeld. Bovendien worden

taken eenmaal in de vier jaar opnieuw geordend: een wethouder die bijvoorbeeld

volksgezondheid en ruimtelijke ordening in zijn portefeuille had, krijgt daarna

volksgezondheid en economische zaken. Van dat soort processen gaat idealiter

een integrerende werking uit. Er bestaat ook landelijk beleid, dat soms

ongecoördineerd van meerdere ministeries afkomstig is. Een gemeente – het

laagste bestuursniveau – moet dergelijk beleid wel op elkaar afstemmen voordat

het in praktijk gebracht kan worden. Dwarsverbanden en afstemming zijn dan

onvermijdelijk, omdat anders de deels haaks op elkaar staande beleidsintenties of

voorgeschreven uitvoeringspraktijken zichtbaar worden. Bressers en Ligteringen

(Bressers and Ligteringen 1998, 41-65) maken aan de hand van het milieubeleid

duidelijk, dat beleid te vaak gericht is op het maatschappelijke doel of op de

beleidsinstrumenten die nu eenmaal vaak worden gebruikt, daarbij de actor op wie

het beleid zich richt uit het oog verliezend.

Ideaal in de ogen van veel analytici is een gemeentelijk beleid, dat over de

verschillende sectoren heen geintegreerd is, waar binnen de verschillende sectoren

van het beleid doelen zijn geformuleerd en waar beleidsmaatregelen op doelen

berusten. De vraag is, wat het realiteitsgehalte van een dergelijk ideaal is.

Dwarsverbanden, intersectorale samenwerking, coördinatie, staan in feite haaks op

de taakverdeling binnen een gemeente. Daarnaast is veel beleid routine. Beide

fenomenen zijn factoren die het gefragmenteerde karakter van veel beleid kunnen

versterken. Men zou de stelling kunnen poneren, dat als beleid verplicht is of

vanzelfsprekend, er dan geen doelformulering plaats vindt. Pas als beleid een keus

wordt, dus afwijkt van het gebruikelijke of nieuw is, zal doelformulering op het
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niveau van de te nemen beleidsmaatregelen plaats vinden. Pas als binnen een

sector bepaald beleid controversieel wordt of bepaalde beleidsonderdelen als

tegenstrijdig worden ervaren, zal sectorale doelformulering plaatsvinden. En bij

manifeste afstemmingsproblemen binnen het apparaat zal getracht worden die

problemen op te lossen door het formuleren van intersectorale doelen. Met de

grootte van de gemeente is het ambtelijk apparaat meer gespecialiseerd, een

omstandigheid die intersectoraal beleid eveneens bemoeilijkt.

3.5 Verdere opzet

Nadat in dit hoofdstuk kort is ingegaan op de literatuur rond gemeentelijk

gezondheidsbeleid komt in hoofdstuk 4 de juridische ruimte van een gemeente aan

de orde om een gezondheidsbeleid mee te voeren.
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Hoofdstuk 4

De juridische ruimte voor een gemeentelijk gezondheidsbeleid

Het is denkbaar dat een gemeente graag een eigen gezondheidsbeleid zou willen

voeren, maar dat die gemeente daarvoor niet de juridische ruimte heeft. In dit

hoofdstuk wordt nagegaan hoe het met deze juridische ruimte voor een

gezondheidsbeleid in de Nederlandse situatie is gesteld. Allereerst wordt echter, na

een weergave van vraagstelling (4.1) en onderzoeksopzet en methode (4.2),

ingegaan op enkele algemene aspecten van de centraal-lokale verhouding (4.3), op

de paradox tussen centrale controle en lokale autonomie (4.4) en op de

verschillende rollen die een lokale overheid kan spelen bij een gezondheidsbeleid

(4.5). Vervolgens komt de positie van de Nederlandse gemeente aan de orde (4.6),

en tot slot de regelgeving die op een gemeente van toepassing is en die gebruikt

kan worden om een gezondheidsbeleid mee te voeren (4.7).

4.1 Vraagstelling

In dit hoofdstuk staat centraal de vraag wat de juridische ruimte is voor een

Nederlandse gemeente om een gezondheidsbeleid te voeren. Het gaat hier dan

met name om de vrijheid in medebewind; immers, waar het om het autonome deel

van de bevoegdheden gaat is die ruimte per definitie aanwezig. Het begrip

‘juridische ruimte voor een Nederlandse gemeente’ is verder geconcretiseerd als:

wat zijn de bevoegdheden die een gemeente bij of krachtens de wet zijn toegekend,

en wat zijn de taken en verplichtingen die de gemeente zijn opgedragen. Onder

‘gemeente’ wordt verstaan de burgemeester, het college van burgemeester en

wethouders, het gemeentebestuur, en de gemeenteraad. Het begrip

‘gezondheidsbeleid’ is gehanteerd in dezelfde zin als beschreven in hoofdstuk 2 en

zoals verder uitgewerkt in hoofdstuk 6.

De materie waar deze vraag betrekking op heeft, is in ieder land anders geregeld.

Overal bestaat een soort ingebouwde spanning tussen de centrale overheid en de

gemeentelijke overheden. De antwoorden zijn overal anders en soms zelfs per
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beleidsterrein verschillend. Om de Nederlandse situatie in een wat algemener kader

te plaatsen zal ingegaan worden op de problematiek van de verhouding tussen de

centrale en lokale overheid en de paradox tussen centrale controle and lokale

autonomie, alsmede op de verschillende rollen die een lokale overheid kan spelen.

4.2 Opzet en methode

Daar waar het gaat om een schets van de verhouding tussen de centrale en lokale

overheid en de bijbehorende problematiek is dit onderzoek opgezet als een

literatuuronderzoek. Een bescheiden hoeveelheid bestuurskundige literatuur is

hiervoor geraadpleegd. Voor de staatsinrichting van Nederland en de plaats van de

gemeente in dat grotere verband, alsmede de veranderingen die in de loop van de

tijd zijn opgetreden is te rade gegaan bij enkele staats- en bestuursrechtelijke

werken.

Om de juridische ruimte van een Nederlandse gemeente voor een eigen

gezondheidsbeleid vast te stellen is in het verleden een onderzoek gedaan onder

een verzameling van meer dan 150 wetten in formele zin, waarvan Van Vleuten had

vastgesteld, dat ze in het kader van het gezondheidsbeleid relevant zijn (Van

Vleuten 1988). Van deze wetten en hun afzonderlijke wetsbepalingen is door Dol

(Dol 1989) handmatig vastgesteld welke bepalingen zich tot de gemeenten richtten

en de gemeenten een zekere vrijheid lieten om een bepaald beleid al dan niet ter

hand te nemen. Dit onderzoek is in 1999 opnieuw uitgevoerd en verdiept. De in

Nederland bestaande wetgeving, zoals die tegenwoordig electronisch is

opgeslagen in de Algemene Databank van Wet- en regelgeving (ADW) van Kluwer

(Kluwer 1998), is geconfronteerd met zoektermen. Deze zoektermen hebben

enerzijds betrekking op de organen van de gemeente, zoals <burgemeester>,

waarmee ‘burgemeester’ en ‘burgemeester en wethouders’ wordt gevonden,

alsmede <gemeente*>, waarmee woorden als ‘gemeente’, ‘gemeenteraad’, en

‘gemeentebestuur’ kunnen worden gevonden. Anderzijds zijn er zoektermen

gebruikt afgeleid uit het te onderzoeken terrein, het gezondheidsbeleid. De

volledige lijst met zoektermen alsmede de opbrengst is weergegeven in bijlage 1. In

de ADW zijn niet alleen wetten in formele zin opgenomen, maar ook Algemene
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Maatregelen van Bestuur, en de uitkomst in kwantitatieve zin is dan ook

omvangrijker dan de analyse in 1989. Omdat de dataverzameling voor het

empirische deel van dit onderzoek in 1996 (hoodstuk 5) heeft plaats gevonden, ligt

het accent in dit hoofdstuk ook op de op 1 januari 1996 bestaande wetgeving.

4.3 Verhouding tussen centraal en lokaal

Er is veel onderzoek naar de relatie tussen de centrale overheid en de lokale

overheden gedaan. Rhodes geeft daar een overzicht van (Rhodes 1980, 289-322).

Een van de grootste tekortkomingen van het bestaande materiaal is dat het

landgebonden is, waardoor het moeilijk onder een internationale noemer is te

brengen. Een ander door Rhodes gewraakt punt is, dat onderzoek naar centraal-

lokaal verhoudingen zich voor een groot gedeelte afspeelt binnen een bestuurlijk-

juridisch kader (Rhodes 1980, 289-322). Een dergelijke benadering sluit een andere

optiek op de relatie tussen de verschillende lagen van de overheid nagenoeg uit. Hij

noemt in dat verband de optiek van de verticale arbeidsdeling en coördinatie binnen

de staat met daaraan gekoppeld de optiek van de inter-organisationele analyse van

wat er zich binnen die overheid afspeelt.

Desalniettemin kan men na kennisneming van de vele literatuur die er is tot de

volgende conclusie komen. De verhouding tussen centrale overheid en lokale

overheid is in ieder land een punt op een schaal die zich beweegt tussen twee

ideaal-typische mogelijkheden, die beide in werkelijkheid niet voorkomen. Deze

beide ideaaltypen kunnen als volgt worden omschreven.

- In een land bestaat slechts een centrale overheid. Er bestaan geen lagere

overheden, maar in plaats daarvan is de centrale overheid zodanig

gedeconcentreerd, dat de gedeconcentreerde, centraal aangestuurde

agentschappen lokale taken uitoefenen. In dit type komen alle bevoegdheden van

centraal evenals alle financiële middelen. Overal in het land is het beleid gelijk.

- In een land bestaan slechts lagere overheden. Die lagere overheden

hebben zich verenigd om een aantal taken gezamenlijk uit te voeren, zoals defensie
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en buitenlandse zaken. In dit type land komen alle bevoegdheden van onderop,

evenals de financiële middelen. Er is een grote diversiteit in beleid.

Beide ideaaltypen komen in hun zuivere vorm in West-Europa niet voor. Overal

vindt men een soort mengvorm met een vaak zeer verschillende juridische

vormgeving, die ook in de loop van de tijd niet gelijk blijft. Zo is bijvoorbeeld het

Spanje onder Franco nog een sterk gecentraliseerde staat die na de vreedzame

machtsovername thans federale trekken heeft gekregen. Men kan in dit verband

ook naar België kijken. Het omgekeerde proces doet zich het meest duidelijk voor

bij de Europese Gemeenschap: uit een samenwerkingsverband waarvan het accent

in het begin lag op de economische samenwerking groeit langzamerhand een

politieke unie.

Zoals gezegd zijn er vele en grote verschillen tussen lagere overheden in

verschillende landen in West Europa. Alvorens daarop in te gaan wordt een beperkt

aantal overeenkomsten genoemd. Bijna overal verricht de lagere overheid zowel

taken vanuit een eigen bevoegdheid als ook taken vanuit een opdracht van de

centrale overheid. Hoe beperkt ook, er is altijd enig eigen belastinggebied. Overal

zijn door de centrale overheid controle mechanismen ontwikkeld en in het

algemeen hebben de lagere overheden maar twee hoofdtaken, die van lokale

wetgeving en van bestuur. De functie van rechtspraak is bijna overal afgesplitst.

Er zijn aanzienlijke verschillen waar het gaat om de structuur of het functioneren

van lagere overheden in een land. Zo kan een land een stelsel hebben met twee,

drie of vier verschillende decentrale bestuurslagen. Soms ligt het accent op de

middelste laag, zoals in Spanje en in Zweden, en ergens anders op de onderste

laag, zoals in Nederland en Denemarken. In een aantal landen is het stelsel voor de

lagere overheden over het gehele land gelijk, zoals in Frankrijk, Nederland en

Denemarken; in een aantal andere landen wordt verschil gemaaakt, bijvoorbeeld

tussen stad en platteland, zoals in Duitsland. Soms hebben stukken van de

(gedeconcentreerde) rijksoverheid taken die elders bij een lagere overheid zijn

ondergebracht, of soms, in landen met neocorporatistische tendensen, bij private

organisaties met publieke taken.
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Naast deze verschillen die berusten op een verschil in staatsinrichting tussen de

verschillende landen, zijn er ook grote verschillen in functie. In een aantal landen

houdt de rijksoverheid zich alleen maar bezig met beleidsvoorbereiding en

wetgeving; de hele uitvoering van beleid berust dan bij de lagere overheden. Maar

ook al hebben de lagere overheden in verschillende landen in naam dezelfde

functie, dan nog mag men niet zonder meer beide landen met elkaar vergelijken. Zo

is bijvoorbeeld huisvesting in Frankrijk èn in Groot-Brittanië een taak van de lagere

overheid. In Frankrijk wordt de huurprijs laaggehouden door zeer zachte leningen

bij de bouw te verstrekken; in Groot-Brittanië wordt gewerkt met een stelsel van

huursubsidie. De toekenning van taken zorgt in ieder land voor specifieke

problemen in de relatie tussen de lokale overheid en de centrale overheid. Overal

vinden lokale overheden hun weg in het hanteren van deze problemen. Want in

feite gaat het erom in hoeverre lokale overheden erin slagen zelf vorm te geven aan

de hen toegewezen taken.

Page en Goldsmith vergelijken zeven westeuropese landen4 met betrekking tot de

functies van de lagere overheden in die landen (Page et al. 1987). Zij proberen de

landen een iets genuanceerdere karakterisering mee te geven dan 'meer' of

'minder' gecentraliseerd c.q. gedecentraliseerd. De toegekende functies worden

beschreven, de mate van toegang tot de centrale overheid en de mate van vrijheid.

Hun conclusie luidt dat Frankrijk, Spanje en Italië - als min of meer Napoleontische

staatsstructuren – meer gedetailleerde vormen van centraal bevoogdend toezicht

hebben over de lokale overheid. In Groot-Brittanië en de Scandinavische landen

heeft de lokale overheid van oudsher meer en uitgebreidere functies dan in de

eerder genoemde landen. Een en ander blijkt ook uit het deel van het totaal van de

overheidsuitgaven dat via de lokale overheden loopt, evenals het deel van het

totaal van de werkgelegenheid bij de overheid, dat bij de lagere overheden is

aangesteld. Beide getallen liggen in Noordwest Europa beduidend hoger dan in

Zuid Europa. Met een sluitende indeling weten Page en Goldsmith niet te komen.

Daarvoor is het beeld te zeer door historische incidenten bepaald, die vervolgens

de plaats en functie van de lagere overheid binnen een staat hebben bepaald.
                                                                
4 Denemarken, Noorwegen, Zweden, Groot-Britannië, Frankrijk, Spanje en Italië
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4.4 Centrale controle and lokale autonomie

Bijzondere aspecten van de relatie tussen de centrale en lokale overheid betreffen

enerzijds de vrijheid van de lokale overheid en anderzijds de controle van de

centrale overheid daarop. Soms wordt de centrale overheid voorgesteld als een te

strenge, op alle slakken zout leggende bovenmeester die voortdurend bezig is om

zijn klas met ondeugende, niet zo leergierige kinderen, bij de les te houden. Wat

hiervan zij, een feit is dat de lagere overheden graag zoveel mogelijk vrijheid willen

en dat anderzijds de centrale overheid graag zoveel mogelijk invloed wil op dat deel

van het beleid dat de lagere overheid uitvoert. De vraag is dan, of beiden hun doel

bereiken door elkaar af te schilderen als vijand, of door in belangrijke mate samen

te werken. Alvorens hier dieper op in te gaan wordt eerst stilgestaan bij de lokale

autonomie. Daarna worden de centrale coördinatiemechanismen geschetst.

De aan een gemeente of anderssoortige lokale overheid toegekende

bevoegdheden vallen in de meeste gevallen in twee typen bevoegdheden uiteen.

Allereerst is er de geheel eigen bevoegdheid, die meestal is erkend in een wet op

de lagere overheid. Deze bevoegdheid wordt vaak een zeer lang verleden

toegedacht en gaat terug naar de periode vóór het ontstaan van de nationale staat.

Het andere type bevoegdheid is een door de hogere overheid toegekende

bevoegdheid in verband met het uitvoeren van een bepaalde taak. Hoe meer de

verzorgingsstaat groeit, hoe meer de uitvoering van regels bij de lagere overheid

terecht komt. De suggestie is, dat de lagere overheid meer en meer de uitvoerder -

en niet meer dan dat - wordt van gedetailleerde richtlijnen van de centrale overheid.

Dit nu is een onjuiste voorstelling van zaken. Er zijn zeker wetten, die de lagere

overheid taken opdragen die zeer nauwkeurig uitgevoerd moeten worden. Een -

Nederlands - voorbeeld hiervan is de Kieswet: ieder begrijpt dat de uitvoering

hiervan in alle gemeenten gelijk moet zijn. Maar zelfs daar is een nuancering op zijn

plaats: een gemeente die een hoge opkomst wil, heeft vrije ruimte om bijvoorbeeld

meer stemlokalen in te richten dan de wet gebiedt. Daartegenover staan taken die

de gemeente zijn opgedragen die juist zeer veel vrijheid laten, hoewel ze van

'boven' zijn opgelegd. Zo moet een gemeente een plan in het kader van de Wet op

de Ruimtelijke Ordening maken; wat er in dat plan komt te staan, gaat in theorie
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alleen de gemeente wat aan. Een en ander is hieronder nog eens in een figuur

weergegeven.

opgedragen uitvoering van centraal beleid

         autonomie

zonder

beleidsvrijheid

met

beleidsvrijheid

Figuur 4.1  Schematische voorstelling van de bevoegdheden van een lagere
overheid naar de mate van beleidsvrijheid

Bevoegdheden, hoe ze ook zijn toegekend, van een lagere overheid worden altijd

beperkt door het territorium van de lagere overheid: maatregelen mogen niet verder

gaan dan het gebied of de inwoners van de betreffende lagere overheid. Daarnaast

mag een lagere overheid niet zaken regelen, die al door middel van een hogere

regeling zijn geregeld. Ook moet de uitvoering of regeling van de autonome taak

binnen het kader van het recht blijven.

De centrale overheid zal, aanvullend op beide hierboven genoemde beperkingen

van de beleidsvrijheid van de lagere overheden, zicht willen houden op hetgeen

gemeenten met de aan hun toegekende bevoegdheden doen. Dit speelt met name

als de uitkomst de burgers direct raakt. In Noordwest Europa is sprake van een

sterke gelijkheidsideologie waar het gaat om overheidsoptreden: heeft een burger

in de ene gemeente ergens recht op, dan hoort hij dat in de andere gemeente ook

te hebben.

De centrale overheid heeft een aantal beleidsinstrumenten die mede sturing kunnen

geven aan dat deel van de gemeentelijke bevoegdheden, waar de centrale

overheid eigenlijk geen directe zeggenschap (meer) over heeft. Een van die

instrumenten is regelgeving: door middel van wetgeving of door middel van

verordeningen kan de centrale overheid invloed uitoefenen op de wijze waarop de

taak tot dusverre door de lagere overheden werd uitgeoefend. Regelgeving is, mits

juist toegepast, een heel precies instrument, maar het is tegelijkertijd langzaam.

Voorts brengt het lagere overheden nogal eens tot een onbedoeld soort creativiteit.
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Geld is een ander sturingsmechanisme. Nu in de meeste landen de financiële

verhouding tussen centrale en lagere overheid in een wet geregeld is, alsmede het

eigen belastinggebied van de lagere overheid, verliest geld in die verhouding zijn

betekenis. Waar het wel een rol speelt is dat allerlei beleid en plannen van de

lagere overheid gehonoreerd kunnen worden met geld: een doeluitkering. Hier kan

de centrale overheid jaarlijks de voorwaarden van aanpassen, en zodoende

bewerkstelligen dat de lagere overheid in grotere mate de wensen van de centrale

overheid overneemt dan het geval was. Eenzelfde soort mechanisme speelt een rol

bij de toekenning aan de lagere overheid van bepaalde quota, bijvoorbeeld van te

bouwen huizen.

Een andere vorm van toezicht op de handel en wandel van de lagere overheid is de

goedkeuring. Bepaalde plannen, zoals bijvoorbeeld in het kader van de Wet op de

Ruimtelijke Ordening, de begroting en bepaalde strafbepalingen moeten

goedgekeurd worden, alvorens zij werken. Wellicht lijkt dit een star stelsel, maar in

de werkelijkheid gaat bijvoorbeeld een gemeente eerst praten met een provincie

voor er een plan wordt ingestuurd. Dat geeft de hogere overheid - de provincie - de

mogelijkheid om de verschillende plannen van de verschillende gemeenten op

elkaar en op het landelijke beleid af te stemmen.

Buiten deze directe invloedsmechanismen zijn er nog twee mechanismen die niet

onvermeld mogen blijven. Allereerst gedragen lagere overheden zich soms conform

allerlei aanbevelingen, standaarden en soms modellen van een landelijke

vereniging, zoals de Vereniging Nederlandse Gemeenten. De centrale overheid kan

proberen om via deze weg invloed uit te oefenen. Een ander punt kan zijn de

burger, die beroep aantekent tegen een beschikking van een lagere overheid,

omdat hij van mening is dat zijn van de centrale overheid verkregen rechten door

de lagere overheid onjuist worden vorm gegeven. De burger speelt op deze wijze

een rol bij de harmonisatie van de uitvoering van wetgeving; tevens kàn dat voor de

centrale overheid aanleiding zijn om op het punt in kwestie nader richtlijnen te

geven.

De hierboven beschreven relatie tussen de lokale en de centrale overheid is de min

of meer klassieke juridisch-bestuurlijke beschrijving. Een dergelijke beschrijving is

niet van belang ontbloot, maar ontneemt vaak het zicht op de vraag wat er zich in
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werkelijkheid in de relatie tussen lokale en centrale overheid afspeelt. Daarbij zijn

meer factoren van belang dan alleen de formeel-juridische.

Men kan de stelling betrekken dat naarmate zich de verzorgingsstaat verder

ontwikkelt, er sprake is van een noodzaak voor de verschillende bestuurslagen om

intensiever samen te werken. De lokale en centrale overheid worden, met andere

woorden, in toenemende mate wederzijds afhankelijk. Op zich zegt deze

toenemende interdependentie niets over de uiteindelijke vrijheid die een lokale

overheid heeft om bepaalde problemen op een bepaalde manier aan te pakken

(Toonen 1981, 334-42).

Hoewel de nationale overheid in formeel-juridische zin vaak overwicht heeft op het

lokale bestuur, is een wezenlijk punt dat de afhankelijke onderdelen van de

nationale overheid, bijvoorbeeld ministeries, de lokale overheid vaak in sterke mate

nodig hebben. Dat is het meest duidelijk als de situatie zich voordoet waarbij de

nationale overheid zelf geen beleid uitvoert, maar die uitvoering overlaat aan de

lokale overheid. Maar ook in de situatie waarbij de nationale overheid zelf wel

beleid uitvoert, blijkt steeds weer, dat de nationale departementen in sterke mate

afhankelijk zijn van de kennis en de wil van de lokale overheden om het centrale

beleid mee vorm te geven en toe te snijden op de praktijk.  De lokale overheid bezit

een informatievoorsprong en een expertise die met name te danken zijn aan haar

'local presence' (Porter 1976, 81-101).

Ook de financiële donorpositie van een departement bij doeluitkeringen brengt niet

die almacht mee die zo nu en dan wordt gepercipieerd. Een departement heeft, in

een strijd met het Ministerie van Financiën en in een strijd met overige

departementen, een bepaalde som geld weten te verwerven voor een bepaald

beleid. Het probleem voor dat ministerie is nu, om het geld kwijt te raken in ruil voor

het uitvoeren van het gewenste beleid. Raakt het ministerie het geld niet kwijt aan

de lokale overheid, dan moet het in het jaar daarop het geld weer inleveren, en

komt er van het wenselijk geachte beleid niets tericht. En lokale overheden zullen

nooit alleen maar passief het geld accepteren dat van bovenaf wordt toebedeeld. Zij

zullen pogen om de voorwaarden in te passen binnen hun eigen preferenties

(Porter and Warren 1973, 276-302). De beperktheid van de juridisch-bestuurlijke

optiek mag blijken uit het onderzoek dat Crozier and Thoenig deden naar de

verhouding tussen de Franse centrale en lokale overheid (Crozier and Thoenig



__________________________

__________________________

Gemeentelijk gezondheidsbeleid      82

1976, 547-70). Een lokale overheid ('commune') in Frankrijk is in het algemeen

klein en heeft weinig taken. Op regionaal niveau functioneren - naast de

departementen - de prefecten, ambtenaren van de centrale overheid. Ieder

nationaal ministerie heeft zijn eigen per departement gedeconcentreerde

onderdelen. Deze prefecten zijn met het gezag van de centrale overheid bekleed.

Crozier en Thoenig stellen dat vele gekozen burgemeesters van de communes ook

tegelijkertijd andere openbare ambten bekleden, zoals het lidmaatschap van het

parlement. Een en ander leidt ertoe dat:

"Contrary to a mythical image of French centralization, they (de
prefecten, jpvd) do not receive directives from their hierarchical
superiors in the departmental agencies or in the headquarters in
Paris. They first take into account the wishes, orientations, and
strategies of the local political class. They dominate each mayor
individually, but, at the same time, they are prisoners of their
clientele, the elected officials." (Crozier and Thoenig 1976, 547-
70, 553)

Tegen de achtergrond van deze schets met betrekking tot de centrale controle en

de lokale autonomie is het de vraag hoe een lokale overheid zich zelf ziet. Ook al

kan men beredeneren dat er geen sprake is van een tegenstelling, maar van een

paradox, de vraag is natuurlijk wat de perceptie van een lagere overheid met

betrekking tot deze kwestie is (Toonen 1981, 334-42). Want dat bepaalt uiteindelijk

de rollen die een lagere overheid wenst te spelen.

4.5 Intersectoraal beleid: de verschillende rollen van de lokale overheid

Beleid wordt gewoonlijk naar één sector genoemd: er is sportbeleid, cultuurbeleid,

onderwijsbeleid enzovoorts. Met een dergelijke sector wordt een tak van

overheidsactiviteiten aangeduid. Nu maakt overheidsoptreden op de argeloze

voorbijganger soms de indruk dat het ene deel van de overheid niet weet wat de

andere sectoren doen, maar met name in de financieel-economische hoek en de

ruimtelijke hoek bestaan wel degelijk bovensectorale afstemmingsmechanismen.

De bedoeling van dit intersectoraal beleid is dat het over de grenzen van de

beleidssectoren heengrijpt waar die ene sector samen met andere sectoren zorg
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draagt voor één beleidsfacet. Daarbij is de vraag wat het gewicht van de verschil-

lende sectoren is ten opzichte van het intersectoraal beleid. Op deze vraag zijn

twee, elkaar op het eerste gezicht min of meer uitsluitende, antwoorden mogelijk.

Het intersectorale aspect (financiën, ruimte) kan belangrijker zijn dan de sectorale;

de consequentie is dat het betreffende departement een groter gewicht krijgt, er is

sprake van ongelijkwaardigheid in de betrekkingen.  Voor financiën en ruimte geldt,

dat schaarste aan middelen en aan ruimte gereguleerd moet worden, omdat anders

uiteindelijk alle andere sectoren in de problemen zullen komen. Ook kan een

sectorale actor proberen zijn intersectorale belangen door middel van overleg- en

coördinatiestructuren, waarin alle partners gelijkwaardig zijn, te behartigen.

Om in een terrein vol belangentegenstellingen een belangenafweging te laten

plaatsvinden kan men stellen dat de taak van de (lokale) overheid daarin bestaat,

dat zij procedures aangeeft die uiteindelijk leiden tot een beslissing. Glasbergen en

Simonis spreken in dit kader van een bureaucratisch coördinatiemodel (Glasbergen

and Simonis 1979). De gedachte achter dit model is, dat het sectorale belang en

het intersectorale belang van een even groot gewicht zijn. Het ontwikkelen en

begeleiden van coördinatiestructuren wordt daarmee tot doel van het intersectoraal

beleid verklaard. Anderen (Verduijn and Salet 1980, 158-77;Van der Cammen

1983) verzetten zich tegen een dergelijke invulling van intersectoraal beleid en

stellen dat op deze manier de boel op zijn kop wordt gezet: het middel wordt tot

doel verklaard. Deze, en dergelijke schrijvers pleiten er voor dat het intersectoraal

beleid inhoudelijke maatstaven op basis van een visie ontwikkelt. Daaraan kan

vervolgens het sectorbeleid getoetst worden. Glasbergen en Simonis spreken in dit

kader van een politiek-maatschappelijk model (Glasbergen and Simonis 1979). De

vraag is in dit kader of een dergelijke identiteit voor bijvoorbeeld het

volksgezondheidsbeleid kan worden ontwikkeld.

Als men de stelling betrekt, dat gezondheid een facet is, dat in bijna ieder

beleidsterrein terugkeert, dan lijkt het zeer wenselijk om een visie met betrekking tot

volksgezondheid te ontwikkelen voor een goed verloop van de aan de coördinatie

inherente belangenafweging. Hoe meer overtuigend en meer samenhangend deze

visie is, hoe gemakkelijker een coördinatie van intersectorale en sectorale belangen

zal gaan. De samenhang zal immers niet vanuit de sectoren, die ieder op een
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specifieke belangenbehartiging gericht zijn, komen. Een - begin van een - dergelijke

visie zou kunnen zijn het zodanig beïnvloeden van de determinanten van

gezondheid dat het resultaat voor de volksgezondheid optimaal is. Wat nu vooral

ontbreekt aan een dergelijke stellingname is een mate van concreetheid aan de

hand waarvan men bij concrete tegenstellingen ook daadwerkelijk de richting kan

afleiden.

In dit kader vloeien de rollen van de lagere overheid voort uit de optiek die de

lagere overheid met betrekking tot intersectoraal beleid hanteert en uit de vraag, of

op een hoger niveau sprake is van een intersectoraal beleid op het terrein van de

volksgezondheid. Is er bijvoorbeeld op nationaal inveau sprake van een duidelijk

intersectoraal volksgezondheidsbeleid, dan zal de lagere overheid het beleid van de

nationale overheid steunen, of op zijn minst volgen. Is er geen sprake van een

nationaal intersectoraal volksgezondheidsbeleid, dan is de meest voor de hand

liggende mogelijkheid dat ook hier de lagere overheid de centrale overheid volgt, of

ze kan zelf enigerlei vorm van intersectoraal beleid entameren. Ofwel de lagere

overheid coördineert - dat wil zeggen ze wacht af en tracht allerlei initiatieven zo

goed mogelijk op elkaar af te stemmen - ofwel ze initieert zelf, vanuit een bepaalde

visie op volksgezondheid, een lokaal intersectoraal volksgezondheidsbeleid.

Het hoeft geen nader betoog dat deze laatste rol - de rol van initiator - tevens de

moeilijkste rol is. Deze rol vraagt van een lagere overheid een visie op een bepaald

maatschappelijk probleem en vraagt tegelijk dat de overheid het binnen de

overheidsbureaucratie geliefde mechanisme van de non-interventie loslaat. Bij een

goed vervullen van deze rol komt op een zeker moment om de hoek kijken dat de

lagere overheid niet alleen intern zaken moet doen, maar eveneens met een groot

aantal andere partners (Van der Werff 1987), zoals ondernemers, vakbonden,

buurtverenigingen, andere overheden, een universiteit, enzovoorts. Een dergelijke

inspanning gaat op het eerste gezicht ver uit boven wat gebruikelijk en wellicht ook

haalbaar is. Niettegenstaande dat, is de laatste tien jaar bij gemeenten

langzamerhand meer aandacht voor volksgezondheid ontstaan. In Nederland gaat

het vooral om gemeenten die participeren in het Healthy Cities Project. Dit Project

is een beweging die het odium heeft van een nieuwe, moderne beweging, die zich

bedient van nieuwe methoden. Dat laatste is slechts waar, als men niet verder

terugkijkt dan de Tweede Wereldoorlog, en als men zijn blik verder beperkt tot West
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Europa. Echter, verder terug in de geschiedenis, met name tot de twintigste eeuw,

bemoeiden velen, waaronder artsen, zich met de volksgezondheid in steden, ofwel

feitelijk, ofwel door het bijdragen aan ‘Geneeskundige Plaatsbeschrijvingen’, zoals

bijvoorbeeld die van Groningen {Stratingh 1858 143 /id}. Houwaart gaat een stap

verder en stelt dat de stad zelf werd beschouwd als patient (Houwaart 1989, 79-82).

De manier om de gezondheid van de burgers van de stad te verbeteren is dezelfde

als die nu gepropageerd wordt: intersectoraal beleid. In het eind van de

negentiende en het begin van de twintigste eeuw betekende dat, dat gemeenten

zich met determinanten van volksgezondheid moesten bemoeien: waterleiding en

riolering werden verplicht, voedsel werd getest etcetera. In het laatste deel van dit

hoofdstuk wordt de tegenwoordige feitelijke juridische ruimte voor een

gezondheidsbeleid weergegeven. Alleen door het gebruik van die ruimte door de

lokale overheid komt er een gemeentelijk gezondheidsbeleid.

Een aantal beleidsalternatieven wordt door bepaalde factoren beperkt, of die

factoren scheppen juist ruimte. Eén van die factoren is regelgeving, en meer in het

bijzonder hogere regelgeving. Dat bepaalt, naast de autonome bevoegdheid van

een gemeente, in hoge mate de ruimte voor een bepaald beleid op lokaal niveau,

tenminste vanuit een formeel-bestuurlijk kader gezien. Om deze reden is onderzoek

gedaan naar de juridische ruimte die een gemeente heeft om gezondheidsbeleid uit

te voeren. Maar alvorens daar verder op in te gaan, wordt eerst stilgestaan bij de

plaats van een Nederlandse gemeente in het staatsbestel. Daarna volgt de opzet

van het onderzoek en de resultaten.

4.6 De veranderde plaats van gemeenten in de Nederlandse Grondwet

Tot 1795 was Nederland een federatie met als naam ‘De Republiek der Zeven

Verenigde Nederlanden’.  In dat staatsbestel waren de zeven gewesten, die samen

de Republiek vormden, autonoom. Deze provincies hadden wel een gezamenlijk

buitenlands beleid en defensiebeleid. Een Raad van Zeven, bestaande uit een

afgevaardigde van ieder gewest, stond aan het hoofd van de Republiek en nam

unaniem besluiten over de van te voren vastgelegde, gezamenlijke onderwerpen

(Gerbenzon and Algra 1979). Binnen dit constitutionele kader was de plaats van de
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gemeente zowel afhankelijk als onafhankelijk van de gewestelijke autoriteiten. Bij

de invulling van veel bestuurlijke ambachten van een gemeente speelde het

gewest, of de grotere steden, een doorslaggevende rol. Anderzijds regelde een

gemeente nagenoeg alle taken zelf, en had in de dagelijkse praktijk niet veel met

het gewest, en a fortiori niet met de federale staat, te maken (Kocken 1973).

Nadat de Franse bezetter in 1813 huiswaarts was gekeerd, werd ervoor gekozen

om de transitie uit 1798 van de federale Republiek der Zeven Verenigde

Nederlanden in een Napoleontische eenheidsstaat, zo te laten. Nederland werd een

gedecentraliseerde eenheidsstaat,  het ‘Koninkrijk der Nederlanden’, met aan het

hoofd een koning. Die staat, de huidige staat, bestaat uit drie bestuurslagen. Na de

centrale overheid zijn er de provincies, de gewesten van voor 1795. Verder zijn er

de gemeenten, de kleinste eenheden van de staatsstructuur (Gerbenzon and Algra

1979). Tot  1851 hadden de gemeenten weinig macht (Van der Pot and Donner

1983: 549); in dat jaar werd de Gemeentewet van kracht, die de gemeentelijke

bevoegdheden zou regelen (De Blécourt 1903) en die in grote trekken nog steeds

geldt. Deze positie – die van de kleinste administratieve eenheid in het Nederlandse

staatsbestel – stelt de gemeente in staat om nauw contact te onderhouden met zijn

burgers en hun wensen beter te kennen dan bijvoorbeeld de centrale overheid. Er

zijn ruim vijfhonderd gemeenten in Nederland, met een verschillend aantal

inwoners, van duizend tot een half miljoen.

Een gemeente in Nederland heeft, evenals een provincie, twee soorten

bevoegdheden. Dit is geregeld in de Gemeentewet en in de Provinciewet. Het

eerste type bevoegdheid is ‘autonomie’. Deze bevoegdheid is beperkt tot het

grondgebied van de gemeente, maar is in beginsel onbeperkt voorzover er geen

sprake is van hogere regeling die een bepaalde zaak regelt. In de praktijk houdt dit

in dat de gemeente – althans juridisch gezien –  uitgebreide bevoegdheden heeft.

De gemeente kan niet gedwongen worden die bevoegdheden ook daadwerkelijk te

gebruiken, dat is vrije keus. De consequentie van een en ander is dat iedere

gemeente in principe een verschillend beleid op een bepaald terrein kan

entameren. In 4.4 is al aan de orde geweest, dat de centrale overheid op hetzelfde

beleidsterrein een gelijksoortig beleid prefereert, en voorzover er geen sprake is

van regelgeving kan de overheid dat proberen te bereiken met de ‘gouden

koorden’: subsidie arrangementen die de gemeente ertoe bewegen bepaalde
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beleidsalternatieven te prefereren, wil men in aanmerking komen voor de financiële

middelen.

De andere bevoegdheid van de gemeente heeft te maken met hogere regelgeving,

waarin de medewerking van de gemeente wordt vereist, het zogeheten

medebewind. Soms is deze medewerking heel nauwkeurig omschreven, zoals het

geval is met de Kieswet, soms is de inhoud van de samenwerking nauwelijks

bepaald. Als dat laatste het geval is, is er nauwelijks sprake van verschil met

autonomie.

Een voorbeeld kan dit verduidelijken. Als een wet een gemeente oplegt op een

bepaald terrein een verordening te maken, dan is die gemeente uiteraard verplicht

die verordening te maken. Maar – heel extreem gesteld – de ene gemeente is vrij

om in die verordening het minimale neer te leggen, terwijl de buurgemeente het

onderwerp tot beleidsprioriteit kan maken en er buitengewoon veel in kan zetten.

Ook hier, op het terrein van het medebewind, zijn er middelen, zoals regelgeving,

rechtsbescherming, toezicht en subsidiemiddelen en –voorwaarden, om de

activiteiten van gemeenten enigszins op elkaar af te stemmen. De praktijk is ook

niet zo somber als hier geschetst: als op een bepaald terrein wetgeving verschijnt

die een bepaalde minimale inspanning vereist, dan vraagt dat van gemeenten

tenminste dat over de onderhavige materie moet worden nagedacht. De positie van

de gemeente in het staatsbestel heeft voordelen die voor de centrale overheid

reden zijn om bepaald beleid door de gemeente uit te laten voeren. Verscheidene

beleidsmaatregelen en wetten worden vanuit de centrale overheid gericht op de

gemeenten. Een gemeente is in staat  om vanuit de centrale wensen en

verplichtingen een ‘policy mix’ te vervaardigen die aansluit bij de lokale behoeften.

4.7 Regelgeving met betrekking tot een gemeentelijk gezondheidsbeleid

Het recht regelt slechts wat een gemeente mag, of moet. Daarbinnen is een ruimte

voor de wil van een gemeente, die tot stand komt in een politiek proces. Als

uitkomst van dat proces verschijnen bepaalde problemen op de agenda.

Cannegieter (1954) stelt dat in het verleden de gemeenten in Nederland niet erg

actief waren op het terrein van de openbare gezondheid. Er waren uitzonderingen:
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sommige grote steden riepen onverplicht, vanuit hun autonome bevoegdheid, en

ongesubsidieerd een GGD in het leven. Gezondheidsproblemen, die steeds minder

acceptabel werden, bereikten de politieke agenda, en resulteerden in actief beleid.

Voor het overgrote deel voltrok het gezondheidszorgbeleid zich buiten de

gemeenten om. Tot 1974 waren de dominante kenmerken van dit beleidsterrein

centralistisch voor waar het om het toezicht ging, marktgeoriënteerd voor waar het

om de organisatie ging, en (neo-)corporatistisch met betrekking tot de financiering

en besluitvorming.

In de periode na 1970 kwam er langzamerhand een kentering: de gemeente wordt

herontdekt waar het de organisatie van de gezondheidszorg betreft. De centrale

overheid had een wet aangekondigd met bevoegdheden voor gemeenten, de Wet

Voorzieningen Gezondheidszorg. Enerzijds werden gemeenten verplicht tot het

maken van plannen voor alle gezondheidszorgvoorzieningen in de gemeente;

anderzijds werden de gemeenten nieuwe bevoegdheden toegekend. Op deze

wijze, althans zo was de bedoeling, konden gemeenten mee vorm geven aan de

curatieve zorg binnen hun grenzen. De wet werd echter ingetrokken (Verandering

Verzekerd, 1988) in een golf van deregulering. Bovendien bedreigde een

onopgelost probleem over de verhouding tussen planning (gemeente) en

financiering (zorgverzekeraar) een ongecompliceerde uitvoering. Hierna bestond bij

de gemeenten de stellige indruk dat men nu te weinig bevoegdheden had om een

gezondheidsbeleid uit te voeren.

In 1988 liet het Ministerie van Volksgezondheid – dus vlak na de publicatie van de

Nota 2000 – onderzoek verrichten naar het totaal van de wetgeving in Nederland.

Voor opname van de in dit kader verrichte inventarisatie (Van Vleuten 1988) is het

criterium gehanteerd of er in principe, gezien het gezondheidsfacet, een

intersectoraal of multisectoraal beleid met betrekking tot de regeling denkbaar was.

De onderzoeker schetst uitvoerig welke problemen zij heeft gehad met het

afgrenzen van het begrip facetbeleid en vervolgens met het vinden van de wetten

die aan het genoemde criterium voldeden. De inventarisatie, die ruim 150 wetten

met een volksgezondheidaspect opleverde, is begin 1988 afgesloten. Op basis van

deze inventarisatie is Dol (1989) nagegaan of de door Van Vleuten

geïnventariseerde wetten bevoegdheden verleenden of taken opdroegen aan de

Nederlandse gemeenten. Dit onderzoek was beperkt tot wetgeving in formele zin;
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algemene maatregelen van bestuur en ministeriële regelingen zijn door Van

Vleuten niet geïnventariseerd, en komen dus ook in de analyse van Dol niet voor.

De vraag naar de juistheid van de indruk dat gemeenten geen of weinig

bevoegdheden hadden om een gezondheidsbeleid mee te voeren, was de

oorsprong naar de in 1989 verrichte analyse van voor de gezondheid relevante

formele wetgeving waar de gemeente een bevoegdheid in was toegekend of taken

waren opgedragen (Dol 1989). De verwachting was, dat gemeenten meer

bevoegdheden zouden blijken te hebben dan algemeen wordt aangenomen. Deze

verwachting werd bewaarheid: ruim vijftig wetten, die met gezondheid te maken

hebben, richtten zich tot de gemeente.

4.7.1 Opzet en methode

Het onderzoek van Dol is in de jaren 1999-2000 opnieuw uitgevoerd, en daardoor

geactualiseerd en verdiept. De in Nederland bestaande wetgeving, zoals die

tegenwoordig elektronisch is opgeslagen in de ADW van Kluwer (Kluwer 1998), is

geconfronteerd met twee typen zoektermen. Deze zoektermen hebben enerzijds

betrekking op de organen van de gemeente, zoals <burgemeester>, waarmee

‘burgemeester’ en ‘burgemeester en wethouders’ wordt gevonden, alsmede

<gemeente*>, waarmee woorden als ‘gemeente’, ‘gemeenteraad’,

‘gemeentebestuur’ en ‘bestuur van de gemeente’ kunnen worden gevonden.

Anderzijds zijn er zoektermen gebruikt afgeleid uit het te onderzoeken terrein, het

gezondheidsbeleid. Als voorbeeld kunnen dienen <milieu>, <wonen> of <werk*>.

De volledige lijst met zoektermen alsmede de opbrengst is weergegeven in bijlage

1. De verantwoording voor de terreinen die geacht worden tot het

gezondheidsbeleid te behoren wordt in hoofdstuk 5 gegeven. In de ADW zijn niet

alleen wetten in formele zin opgenomen, maar ook Algemene Maatregelen van

Bestuur en ministeriële regelingen, en de uitkomst in kwantitatieve zin is dan ook

omvangrijker dan de analyse in 1989.

Omdat de dataverzameling voor het deel van dit onderzoek dat betrekking heeft op

een analyse van het feitelijk door gemeenten aangekondigde gezondheidsbeleid in

1996 (zie hoofdstuk 6) heeft plaats gevonden, ligt het accent in deze paragraaf ook

op de op 1 januari 1996 bestaande wetgeving. Naast de bevinding, dat een wet

zowel voor en na 1996 ongewijzigd bepaalde bevoegdheden aan gemeenten
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toekende, komen er eveneens drie andere situaties voor. Een wet kan zijn vervallen

na begin 1996; een wet kan pas in werking zijn getreden na begin 1996; en de tekst

van een wet kan zijn veranderd na begin 1996, op een zodanige wijze dat de

bevoegdheid of taak niet essentieel is gewijzigd. Voorts kunnen artikelen zijn

omgenummerd. Een en ander is aangegeven in de resultaten in bijlage 1. Bij de

weergave van de totalen in  paragraaf 4.7.2 is de regelgeving die na 1996 in

werking is getreden weggelaten, evenals de dubbeltellingen per beleidsterrein.

Voorts bestaat er regelgeving die een looptijd heeft van één jaar, en vervolgens

weer vernieuwd wordt. Het komt voor dat, inhoudelijk gesproken, nagenoeg

dezelfde regeling vijf maal voorkomt. Een dergelijke regeling is eenmaal geteld. Als

één bepaalde regeling zowel de burgemeester, als burgemeester en wethouders,

als de gemeenteraad of twee van deze noemt is een dergelijke regeling eenmaal

geteld.

4.7.2 Resultaten

Een opmerking vooraf. Het geven van een getal, dat aangeeft hoeveel wetten op

het terrein van de gezondheid zich tot de gemeente richten, geeft enerzijds inzicht

in de omvang van de bevoegdheden en taken van de gemeente. Anderzijds is niet

op voorhand duidelijk wat een dergelijk getal inhoudt: er is sprake van zeer ruime

bevoegdheden, van zeer ingeperkte bevoegdheden, van taken die erop gericht zijn

iets voor de inwoners te doen, en van taken die inhouden enigerlei vorm van

rapportage aan een andere overheid te verstrekken, of daarmee overleg te voeren.

Kortom, binnen een dergelijk getal bevindt zich een zeer bonte verscheidenheid van

taken en bevoegdheden. Daarnaast dient men zich te realiseren dat de centrale

overheid meer middelen dan alleen medebewind in juridische zin ten dienste staan

om gedrag van lagere overheden te beïnvloeden. Communicatie van

onderzoeksresultaten, argumenten, nota’s van de rijksoverheid zijn middelen om de

responsiviteit van de gemeentelijke overheid voor bepaalde problematiek te

beïnvloeden, evenals niet-duurzame financiering zonder wettelijke grondslag van

projecten en experimenten. Deze categorieën vallen, gezien de aard van de

inventarisatie buiten de resultaten.

Nadat de wetten die na 1996 in werking zijn getreden, alsmede per beleidsterrein

de meermalen genoemde regelgeving is verwijderd, resteren 283 verschillende
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regelingen. Meer dan 280 wetten, algemene maatregelen van bestuur en

ministeriële regelingen blijken verband te houden met gezondheid; ze kennen een

bevoegdheid toe of dragen een taak op aan de gemeente in het algemeen, de

gemeenteraad, burgemeester en wethouders of de burgemeester. Als het model

van de Nota 2000 (1986) wordt gebruikt om een inzicht te verschaffen over hoe

deze regelingen verdeeld zijn over de velden fysieke omgevingsfactoren, sociale

omgevingsfactoren, leefwijzen en gezondheidszorg, ziet de verdeling er als volgt

uit.

Figuur 4.1   Aantal regelingen relevant voor gezondheidsbeleid, met een
gemeentelijke taak of bevoegdheid, weergegeven naar het model van de Nota 2000

Onder de regelgeving die zich richt tot de gemeente en relevant is voor een

gezondheidsaspect bevinden zich 18 op het terrein van de fysieke

omgevingsfactoren, 103 op het terrein van de sociale omgevingsfactoren, 2 op het

terrein van leefwijzen en 160 zijn gerelateerd aan gezondheidszorg. Een volledige

lijst, met alle wetten en hun artikelen, is weergegeven in bijlage 1; hieronder wordt

ingegaan op de meest belangrijke. In tabel 4.1 worden de totalen uitgesplitst,

enerzijds naar de in dit onderzoek gebruikte onderverdeling en anderzijds naar het

gemeentelijke orgaan dat in de betreffende wet is genoemd.

Fysieke
Omgevingsfactoren
18

Maatschappelijke
Omgevingsfactoren
103

Leefwijzen
2

Gezondheid
Bevolking

Gezondheids
zorg

160
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Tabel 4.7 Totaal regelgeving naar beleidsterrein en naar orgaan gemeente
Bur
ge
mees
ter

Burge
meester
&
Wet
houders

Gemeente Ruw
Totaal
(excl
overlap
B, B&W,
G)

Totaal
(excl iwtr
na 96)

Totaal
(excl
dubbel
telling
binnen
beleids
terrein)

Fysieke Omgevingsfactoren
Totaal Fysieke Omgeving 2     14    14     23     23 18
Sociale Omgevingsfactoren
Totaal Wonen 39     31    37  96 88 70
Totaal Werken -     21    35  50 46 33
Leefwijzen
Totaal Voeding -     -    1  1 1 1
Totaal Beweging ?     ?    ?  ? ? ?
Totaal Alcohol 2     2    2  2 2 1
Totaal Roken -     -    -  - - -
Gezondheidszorg
Gezondheidszorg Algemeen
Totaal Gezondheidszorg
Algemeen

19    16    21  40 36 29

Grote gezondheidsproblemen
Totaal Hart- en vaatziekten -    -    - - - -
Totaal Kanker -    -    - - - -
Totaal Ongevallen 12 (39) *   20 (9)* 20(10)*(10)* 37 (48)* 30 (46)* 28 (33)*
Risicogroepen
Totaal Jeugd 3    34 53  80 52 43
Totaal Ouderen -    14 8  19 16 15
Totaal Gehandicapten 2    5 14  21 19 17
Totaal Vluchtelingen 3    13 13  27 14 11
Totaal Minderheden 4    8 13  25 18 15
Totaal Verslaafden 2    1 2  3 2 2
Totaal thuislozen -    - -  - - -

TOTAAL 88 179 233 424 324 283
? Sport komt zeer frequent voor vanwege de naam van het Ministerie van VWS
*  Dubbeltelling met Wonen en Gezondheidszorg Algemeen: veiligheid, openbare orde, politie,
criminaliteit, jeugdcriminaliteit, halt,  geweld

Fysieke omgeving

Wetgeving op het terrein van de fysieke omgeving (18 regelingen) kan worden

onderscheiden in wetgeving die als eerste doel het beschermen van het milieu of

onderdelen daarvan heeft, en regelgeving die een ander doel heeft, en een of

meerdere bepalingen die met het milieu te maken heeft. Tot de eerste groep horen

wetten als de Wet Milieubeheer, de Wet Bodembescherming, en de Hinderwet.
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Regelgeving zoals de Wet op de openluchtrecreatie kent enige artikelen met een

relevantie voor de fysieke omgeving, maar een ander doel hebben. De

verkeerswetgeving, veelal ook tot dit terrein gerekend, wordt behandeld onder

Gezondheidszorg.

De Wet op de Ruimtelijke Ordening, die bij Sociale Omgevingsfactoren onder

Wonen aan de orde komt, stelt de gemeente in staat om bestemmingsplannen te

maken.  Hiermee kan de gemeente bepaalde gebieden een woonbestemming,

agrarische bestemming of een industriële bestemming geven, en op deze wijze

voorkomen dat bijvoorbeeld een industriegebied of een grote weg dichtbij een

woongebied komt te liggen. Een besluit van de hoogste rechter op dit terrein, de

Kroon (Koninklijk Besluit 10-3-79 1979), heeft tot gevolg gehad dat een ontwikkeling

waarbij het bestemmingsplan uitgroeide tot een instrument om ook op andere

beleidsterreinen (in casu het milieu) beleid mee te voeren, werd afgesneden

(Drupsteen 1983).

Een zeer belangrijke wet is de Hinderwet. Bedrijven die gevaar, schade of hinder

kunnen veroorzaken hebben voor hun emissies een gemeentelijke vergunning

nodig. Deze vergunning kan eveneens voorwaarden bevatten die ten doel hebben

het gevaar, de schade of de hinder te beperken. De Hinderwet kan een zeer

belangrijke rol spelen met betrekking tot het gemeentelijke gezondheidsbeleid. In

de praktijk zijn sociaal-economische aspecten echter ook niet zonder betekenis. Als

een gemeente heel beperkende voorwaarden stelt, gaat een bedrijf dat zich wil

vestigen mogelijk op zoek naar een wat soepeler gemeente. Gemeenten weten dit,

en in het algemeen is werkgelegenheid de topprioriteit.

Sociale omgevingsfactoren

De volgende regelingen hebben betrekking op de sociale omgeving van de mens;

onder aftrek van na 1996 in werking getreden regelingen hebben 103 regelingen

betrekking op dit veld. Er zijn twee grote beleidsterreinen onderscheiden: wonen en

werken.
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Wonen

Op het beleidsterrein Wonen / Veiligheid / Leefbaarheid, verder ‘Wonen’ genoemd,

zijn netto 70 regelingen van toepassing. Op dit terrein heeft de gemeente in ieder

geval in kwantitatieve zin een ruim arsenaal aan bevoegdheden en taken.

Tweederde van de regelingen heeft betrekking op wonen, bouwen, ruimtelijke

ordening; eenderde van de genoemde regelingen heeft betrekking op veiligheid.

Waar het om wonen gaat kan een gemeente allerlei eisen stellen aan de te bouwen

woonwijk en de gebouwde huizen, met hun directe omgeving. De gemeente heeft

eveneens een beslissende stem inzake de vraag of ergens huizen gebouwd mogen

worden of niet. Met betrekking tot de staat van onderhoud van het gebouwde heeft

de gemeente de beschikking over een handhavingsapparaat.

Het wonen zelf, de leefbaarheid van de woonomgeving, en de veiligheid in de

woonomgeving zijn moeilijk van elkaar te scheiden. De wetgeving die hier van

belang is, is de Politiewet, en voor de vijfentwintig grote gemeenten ook de

Bijdrageregeling sociale integratie en veiligheid. De overige veiligheidswetgeving

heeft met name betrekking op ongewone en extreme situaties, zoals oorlog,

buitengewone omstandigheden en de inzet van de ME.

Werken

Met betrekking tot het beleidsterrein Werken, Sociale Zekerheid en Scholing levert

de inventarisatie netto 33 regelingen op. Regelgeving op dit terrein is gericht op een

drietal zwaartepunten. Het kan primair gaan om het verkrijgen van werk. Tot relatief

kort geleden was de Wet Sociale Werkvoorziening eigenlijk het enige instrument op

dit terrein; in het tijdperk na 1990 heeft een omslag in de cultuur op dit terrein plaats

gevonden en zijn daar instrumenten als Jeugdwerkgarantiewet, Banenpool

enzovoorts tot stand gekomen. Dit type regelingen is na 1996 geïntegreerd in de

Wet Inschakeling Werkzoekenden. Een volgend zwaartepunt in het gemeentelijk

beleid op dit terrein is het verstrekken van een uitkering zoals het geval is bij de

Algemene Bijstandswet en daarvan afgeleide regelingen en soortgelijke regelingen

voor zelfstandigen. De gemeente voorziet dan in het levensonderhoud van

bepaalde groepen inwoners. Het laatste zwaartepunt ligt op scholing. Scholing is

naast algemeen vormend ook beroepsgericht en staat ten dienste van het

verkrijgen van werk. Dit geldt  zowel voor scholing voor diegenen die in het
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algemeen geen betaald werk hebben als voor diegenen die in een

inburgeringstraject verkeren. De verdere onderwijswetgeving komt bij het thema

‘Jeugd’ aan de orde.

Leefwijzen

Met betrekking tot het beleidsterreinen die tot de categorie Leefwijzen kunnen

worden gerekend (voeding, beweging, alcohol, roken) is er één op dit moment nog

geldende wet, de Drank- en Horecawet, aangetroffen, alsmede de inmiddels

vervallen Tijdelijke Wet stimulering sociale vernieuwing. In de recent gewijzigde

Tabakswet zijn geen bepalingen die de gemeente bepaalde bevoegdheden

toekennen. De nationale wetgever handelt met een zekere omzichtigheid als het

gaat om het reguleren van gedragingen die minder wenselijk zijn, maar tot de

private sfeer behoren. Dergelijk gedrag wordt – naast een zekere mate van

regulering in de publieke sfeer, zoals een rookverbod in openbare gebouwen -

eerder tegengegaan met gezondheidsvoorlichting en –opvoedingsprogramma’s.

Wel lijkt er, waar het gaat om het gebruik van tabak, een verandering op komst; het

belang van het Ministerie van Volksgezondheid gaat steeds zwaarder wegen in

vergelijking met dat van Financiën. Met betrekking tot Beweging bleek het niet goed

mogelijk tot een definitief aantal regelingen te komen: de zoekterm ‘sport’ levert,

vanwege het voorkomen in de naam van het Ministerie van Volksgezondheid,

Welzijn en Sport, zeer veel treffers op, teveel om verder handmatig te

onderscheiden.

Gezondheidszorg

Er zijn 160 regelingen op het terrein van de gezondheidszorg die aan de

gezondheid zijn gerelateerd; ze zijn onderverdeeld in Gezondheidszorg Algemeen

(29), Grote Gezondheidsproblemen (28, exclusief 33 die al op het terrein van het

Wonen zijn genoemd), en Risicogroepen (103).

Gezondheidszorg Algemeen

Op het terrein van de Gezondheidszorg Algemeen zijn netto 29 regelingen

gedetecteerd. In de Gemeentewet wordt volksgezondheid uitdrukkelijk genoemd.

Andere wetten die in algemene zin een taak aan de gemeenten opdragen zijn de
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Gezondheidswet en de Wet ziekenhuisvoorzieningen. Voor het overige zijn de

taken van de gemeente voor een groot deel toegespitst op preventie: de gemeente

moet bijdragen aan de instandhouding van een GGD (Wet Collectieve Preventie

Volksgezondheid). De burgemeester heeft taken waar het  gaat om opnemingen in

psychiatrische ziekenhuizen, om lijkbezorging en op het terrein van de

infectieziekten en de daarmee samenhangende quarantaine. Voorts hebben

diverse organen van de gemeente een rol bij het instandhouden van de collectieve

veiligheid, waar ambulances, geneeskundigen, politiemensen en rampen- en

rampenbestrijdingsplannen een rol bij spelen.

Grote Gezondheidsproblemen

Hart- en vaatziekten

Op het terrein van de hart- en vaatziekten is geen wetgeving aangetroffen.

Kanker

Op het terrein van kanker en bevolkingsonderzoek is geen wetgeving aangetroffen.

Ongevallen

Op het terrein van de Ongevallen zijn netto 28 regelingen aangetroffen, terwijl

daarnaast 33 regelingen al onder ‘Wonen’ en ‘Gezondheidszorg Algemeen’ zijn

genoemd: er is een overlap qua zoektermen waar het gaat om de sociale veiligheid.

Het overgrote deel van de niet overlappende regelgeving heeft betrekking op het

verkeer en op wegen. Een kleiner deel heeft betrekking op andere typen

ongevallen, zoals bedrijfsongevallen, ongevallen op onderwijsinstellingen, of

ongevallen waar het openbaar vervoer bij is betrokken.

Risicogroepen

Jeugd

Op dit terrein zijn 43 verschillende regelingen aangetroffen; de meeste ervan

hebben betrekking op het onderwijs en geven vrij gedetailleerde voorschriften met

betrekking tot de inhoud van het onderwijs, de vergoeding, de behuizing of de
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bestuursstructuur. De regelgeving bevat elementen van sterke centrale sturing.

Slechts een enkele regeling heeft betrekking op bijvoorbeeld kinderopvang of werk.

Ouderen

Op het terrein van de Ouderen zijn 15 verschillende regelingen gevonden. Enerzijds

hebben ze betrekking op de overgangsperiode werken / niet-meer-werken.

Verschillende sociale zekerheidsregelingen kennen uitzonderingsbepalingen voor

de oudere werknemer. Het andere cluster binnen deze groep regelingen is

gerelateerd aan het verzorgingshuis, de indicatiestelling, alsmede de eigen bijdrage

ervoor.

Gehandicapten

Op het terrein van de Gehandicapten zijn 17 verschillende regelingen gevonden.

Eén cluster heeft, naast de Wet Voorzieningen Gehandicapten, betrekking op

mobiliteit (vervoer, parkeren) en huisvesting. Bij sommige regelingen staat arbeid

centraal.

Vluchtelingen

Op het terrein van de Vluchtelingen zijn 11 verschillende regelingen gevonden. De

regelingen tot 1996 hebben betrekking op het paspoort, de status, de opvang en de

vergoeding voor gemeenten; na 1996 wordt de regelgeving waarin de opvang en de

inburgering centraal staan aanzienlijk uitgebreid.

Minderheden

Op het terrein van de Minderheden zijn 15 verschillende regelingen gevonden. De

regelgeving is, naast aan nationaliteit gerelateerde regelingen, gericht op werk en

inkomen. Een ander cluster heeft betrekking op onderwijs en taal. De uitbreiding

van de regelgeving inzake inburgering is van na 1996.

Verslaafden

Op het terrein van de Verslaafden zijn 2 verschillende regelingen gevonden. Deze

hebben betrekking op drugsverslaving enerzijds, en op gokverslaving anderzijds.

Wel is op dit terrein uiteraard de reeds vermelde openbare orde regelgeving van

toepassing.



__________________________

__________________________

Gemeentelijk gezondheidsbeleid      98

Thuislozen

Op het terrein van de Thuislozen zijn geen regelingen gevonden. Wel is hier de

openbare orde regelgeving relevant.

De in deze paragraaf beschreven resultaten geven aan, dat de gemeente – althans

op het eerste gezicht - een veelheid aan regelgeving ter beschikking staat om

enigerlei invloed – direct of verder verwijderd - uit te oefenen op de collectieve

gezondheidstoestand van zijn burgers. De regelgeving, het is hierboven ook al

gesteld, is zeer ongelijksoortig en heeft betrekking op een mengeling van taken en

bevoegdheden. De inventarisatie laat eveneens duidelijk zien waar gemeenten veel

in medebewind optreden. Op drie van de vier thema’s op het terrein van de

Leefwijzen (Voeding, Alcohol, Roken) is nauwelijks regelgeving. Eveneens heeft de

gemeente geen taken of bevoegdheden waar het gaat om de (individueel-curatieve)

gezondheidszorg. Voorts is op de gemeente gerichte regelgeving afwezig waar het

gaat om twee grote gezondheidsproblemen, te weten Hart- en Vaatziekten en

Kanker, en eveneens met betrekking tot de risicogroep Thuislozen.

4.8 Conclusies

Er bestaat in Europa niet één type lagere overheid; in ieder land is de verdeling van

bevoegdheden tussen de verschillende bestuurslagen mede het gevolg van

historische incidenten die tenslotte de plaats van de lagere overheid in het

betreffende land hebben bepaald. In Nederland is de positie van de gemeente

onderhevig geweest aan twee belangrijke veranderingen. De Franse bezetting heeft

er uiteindelijk toe bijgedragen dat de federale Republiek der Zeven Verenigde

Nederlanden overging in de gedecentraliseerde eenheidsstaat; de Gemeentewet uit

1851 schiep de huidige bevoegdheidsverdeling.

Overal in Europa bestaat wel een spanning tussen de behoefte aan centrale

controle en het streven naar locale autonomie. Regelgeving en middelentoedeling

zijn de belangrijkste sturingsmechanismen bezien vanuit de centrale overheid. De

lokale overheid bezit een informatievoorsprong, heeft lokale expertise, en gebruikt

de behoefte van en de noodzaak voor de centrale overheid om het door haar
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gewenste beleid te doen realiseren als middel om een zo groot mogelijk deel van

de eigen preferenties in beleid vertaald te krijgen.

Met betrekking tot intersectoraal beleid bestaat een politiek-maatschappelijk model;

daarin wordt bepleit, dat vanuit een intersectorale visie inhoudelijke maatstaven

voor sectoraal beleid worden ontwikkeld. Daaraan kan vervolgens het sectorbeleid

getoetst worden. Voor beleidsterreinen als Financiën en Ruimtelijke Ordening

bestaan zulke visies, zoals de Rijksbegroting en de tienjaarlijkse Nota Ruimtelijke

Ordening. De vraag is natuurlijk wel of een dergelijke identiteit voor bijvoorbeeld het

totale volksgezondheidsbeleid kan worden ontwikkeld. Gezondheidszorg kent wel

een eigen sectorale planning; tevens is er wel aandacht voor interdepartementale

coördinatie. In hoofdstuk twee is ingegaan op het visiedocument, de Nota 2000 en

de opvolgers ervan. Voor de toekomst is de vraag welke plaats deze

overkoepelende visie in zal nemen ten opzichte van andere sectorale belangen.

De kwantitatieve analyse van de regelgeving op het terrein van gemeente en

gezondheid laat zien, dat de gemeente – althans op het eerste gezicht - een

veelheid van in regelgeving neergelegde taken en bevoegdheden ter beschikking

staan om enigerlei invloed – direct of verder verwijderd - uit te oefenen op de

gezondheidstoestand van zijn burgers. De regelgeving, het is hierboven ook al

gezegd, is zeer ongelijksoortig en heeft betrekking op een mengeling van taken en

bevoegdheden. Onder de regelgeving die zich richt tot de gemeente en relevant is

voor een gezondheidsaspect (283 regelingen) bevinden zich 18 op het terrein van

de fysieke omgevingsfactoren, 103 op het terrein van de sociale

omgevingsfactoren, 2 op het terrein van leefwijzen en 160 zijn gerelateerd aan

gezondheidszorg. Een volledige lijst, met alle wetten en hun artikelen, is

opgenomen in Bijlage 1. De inventarisatie laat eveneens duidelijk zien waar

gemeenten in het geheel, dan wel nauwelijks in medebewind optreden. Op drie van

de vier thema’s op het terrein van de Leefwijzen (Voeding, Alcohol, Roken) is

nauwelijks regelgeving. Voorts is op de gemeente gerichte regelgeving afwezig

waar het gaat om twee grote gezondheidsproblemen, te weten Hart- en Vaatziekten

en Kanker; alsmede daar waar het gaat om de risicogroep Thuislozen. Wel dient

men zich te realiseren dat de centrale overheid meer middelen dan alleen

medebewind in juridische zin ten dienste staan om gedrag van lagere overheden te

beïnvloeden. Communicatie van onderzoeksresultaten, argumenten, nota’s van de
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rijksoverheid zijn middelen om de responsiviteit van de gemeentelijke overheid voor

bepaalde problematiek te beïnvloeden, evenals niet-duurzame financiering zonder

wettelijke grondslag van projecten en experimenten.
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Hoofdstuk 5

Beleid en vraagstellingen

In dit hoofdstuk komt aan de orde een omschrijving van beleid (5.1), waarna wordt

ingegaan op de mate van doordachtheid van beleid (5.2). Voorts wordt aandacht

besteed aan de vraag, waarom het openbaar bestuur zich met bepaalde thema’s

bemoeit, en waarom bepaalde thema’s verwaarloosd worden (5.3 en 5.4).

Vervolgens wordt ingegaan op vraagstelling drie, de omvang en inhoud van het

gemeentelijk gezondheidsbeleid (5.5). De determinanten van verschillen in omvang

van beleid, de vierde vraagstelling, komt in 5.6 aan de orde.  De vijfde vraagstelling

gaat in op de mate van doelgerichtheid van beleid (5.7), en zesde vraagstelling op

de determinanten van verschillen in de mate van doelgerichtheid van beleid (5.8).

Tot slot wordt het model gepresenteerd dat in deze studie gehanteerd zal worden

(5.9).

5.1 Beleid

Onder beleid wordt vaak verstaan het streven naar het bereiken van bepaalde

doelen met bepaalde middelen in een bepaalde tijdsvolgorde (Hoogerwerf 1998,

17-35). Er zijn minder pretentieuze definities: Dye (Dye 1987) omschrijft beleid als

‘’Public policy is whatever governments choose to do or not to do’’. Er is geen ander

criterium dan het handelen zelf, en of dat rationeel, planmatig, finaal, of zelfs

wetenschappelijk is, doet in het geheel niet ter zake.

Beleid kan worden gezien als – wellicht enige – reactie die het openbaar bestuur

kan geven om problemen in de samenleving op te lossen. De bedoeling van een

beleid is dan de kloof te overbruggen die er bestaat tussen de bestaande toestand

en de door de beleidsmaker en/of groeperingen in de samenleving wenselijk

geachte toestand. In ieder geval wil het openbaar bestuur in de samenleving de

indruk vestigen dat het bezig is die kloof te overbruggen; een en ander neemt niet

weg dat de beleidsmakers zich zeer bewust kunnen zijn van het overwegend
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communicatieve of principiële karakter en derhalve onuitvoerbare karakter van hun

beleid of beleidsvoornemens (Edelman 1976).

De wijze waarop verderop gemeentelijk gezondheidsbeleid  is benaderd

concentreert zich op wat gemeenten zeggen dat ze doen of zeggen dat ze zullen

doen blijkens een tweetal documenten, het Collegeprogramma over de periode

1994-1998 en de Begroting over 1996. Deze benadering sluit min of meer aan bij

de omschrijving van Dye, en sluit maatregelen met een eventueel overwegend

communicatief karakter van dat beleid expliciet in. Een nadere uiteenzetting van het

begrip gemeentelijk gezondheidsbeleid is gegeven in hoofdstuk 3.

5.2 Mate van doordachtheid van beleid

Een vraag is, in hoeverre het mogelijk is om door middel van een beleid de

maatschappelijke ontwikkelingen te sturen  Een drietal opvattingen hierover wordt

kort aangeduid. Door aanhangers van de synoptisch-rationele school wordt de

opvatting voorgestaan als zouden bij de beleidsvoorbereiding alle consequenties

van alle denkbare alternatieve oplossingen doordacht worden; dit wordt de

synoptische benadering genoemd. De beleidsmaker beschikt in deze visie over

volledige informatie. Binnen het kader van deze opvatting is de beleidsmaker vrij

om op elk moment de 'beste' oplossing te kiezen, en daarmee eventueel een

geheel nieuw beleid te beginnen. Uitgangspunt van deze optiek is  dat

maatschappelijke ontwikkelingen door middel van een beleid gestuurd kunnen

worden.

Hiertegenover staat de opvatting dat beleidsvorming incrementeel (Lindblom 1959,

79-88) is.  Hiermee wordt bedoeld dat nieuw te vormen beleid in overwegende mate

bepaald wordt door beleid dat reeds aanwezig is.  Deze opvatting is mede

gebaseerd op de opvatting dat de mens niet in staat is volledige informatie te

overzien er te verwerken (Simon 1957). 'Goed' beleid is dat beleid waarover de

meest betrokken groeperingen in de samenleving en de beleidsmakers het eens

zijn. Nieuw beleid groeit zo als het ware aan aan reeds bestaand beleid, en het is

niet mogelijk om plotseling een geheel nieuw beleid te beginnen. Lindblom vat dit

model niet slechts op als een beschrijving van de werkelijkheid, maar kent er ook
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een normatieve betekenis aan toe. Critici verwijten hem dan dat hij op een

onaanvaardbare wijze bezig is met niveauverwarring (Faludi 1973, 113-26). Tevens

wordt gesteld dat het incrementalisme leidt tot conservatisme (Dror 1964, 153-7) en

tot een verbrokkelde beleidsvorming. De mogelijkheid dat een belangrijk alternatief

niet in de beschouwing wordt betrokken  is voorts een punt van kritiek.

Er is getracht een zekere mate  van synthese te bereiken tussen de hierboven

geschetste opvattingen. Genoemd wordt hier Etzioni en diens mixed-scanning

benadering (Etzioni 1968;Etzioni 1973, 217-29). Dit houdt in dat de overheid voor

een zeer groot deel gebonden is door het voorgaande beleid, en te werk gaat als

door Lindblom beschreven. Echter, voor meer fundamentele keuzen gesteld, past

zij de synoptische werkwijze toe. De manier van mixed-scanning verkleint de kans

dat belangrijke alternatieven over het hoofd worden gezien. In deze visie kunnen

maatschappelijke ontwikkelingen door middel van beleid worden gestuurd, zij het

dan dat het beleid bij verreweg de meeste gevallen aan zal moeten sluiten bij het

bestaande beleid.

In dit onderzoek wordt aansluiting gezocht bij een visie op beleid als

sturingsinstrument, waarbij – in het kader van dit onderzoek – geen nadere eisen

worden gesteld aan het synoptische gehalte van dat beleid. Wel is nagegaan of de

gevonden beleidsmaatregelen gerelateerd waren aan een doel.

Hoogerwerf (Hoogerwerf 1984, 493-531) en recenter ook Van Heffen (Van Heffen

1993) laten zien, dat beleidsmaatregelen altijd zijn gekoppeld aan door de actor

gehanteerde doelen. De wetenschappelijke onderbouwdheid van allerlei

vooronderstellingen omtrent doel-middel relaties, oorzaak-gevolg relaties en

normen en waarden hoeft niet groot te zijn cq kan geheel afwezig zijn, maar een feit

is dat actoren met betrekking tot het deel van de samenleving waarop het beleid

zich richt en de rol die het (voorgenomen) beleid daarin speelt, een bepaalde

beleidstheorie hanteren.

5.3 Waarom houdt het beleid zich met bepaalde problemen bezig?

Samenlevingen zijn waar het gaat om de rol van de overheid in die samenleving

verschillend georganiseerd. Zo bestond voor 1989 in Centraal-Europa nauwelijks
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een markt; de staat vervulde die rol. Sindsdien zijn de landen uit die regio in een

pijnlijk transitieproces verwikkeld geraakt op weg naar meer markt en minder

overheid (Biessen et al. 1999). Aan de andere zijde van het spectrum bevinden zich

landen waar de overheid zich met bijna niets bezig lijkt te houden en alles overlaat

aan een meestal zeer gebrekkig functionerende markt. Binnen een samenleving

worden afspraken gemaakt over wat de taken van de overheid zijn en welke taken

aan de markt overgelaten zullen worden. In eerste instantie houdt de overheid zich

bezig met collectieve goederen en de markt is de plaats waar individuele goederen

worden verhandeld (Koopmans et al. 1991). Binnen de groep individuele goederen

is een groot aantal waar de overheid zelf de voortbrenging ervan ter hand neemt, of

vergaande invloed wil hebben op het gedrag van marktpartijen. De samenleving

maakt daarover afspraken, meestal in de vorm van wetten. Veranderingen van

deze afspraken – ‘privatisering’ of ‘verstatelijking’ – gaan meestal gepaard met veel

maatschappelijk rumoer en verzet, vooral als het veranderingsproces bepaalde

verworven rechten aantast. Het terrein waar de overheid zich mee bezig houdt, is

per samenleving verschillend en ook in de tijd niet constant. De inhoud van het

overheidsbeleid varieert derhalve ook.

Voordat het openbaar bestuur een beleid kan voeren, is het noodzakelijk dat een

beleidsprobleem als zodanig wordt herkend en erkend. Het is niet vanzelfsprekend

dat een groot of belangrijk probleem als het ware vanzelf leidt tot een omvangrijk of

intensief beleid om het probleem mee te lijf te gaan. Over deze kwestie, de

totstandkoming van de agenda, zijn een aantal theorieën in omloop. Daarvan zullen

er hieronder drie kort worden beschreven, te weten het barrièremodel van Bachrach

en Baratz, het relatieve aandachtsmodel van Namenwirth en voor Nederland De

Vries, en het stromenmodel van Kingdon. Alle drie de modellen gaan in op de vraag

waarom een bepaald thema de agenda bereikt en wat de rol van de actor daarbij is.

Het barrièremodel

Bachrach en Baratz hebben in 1970 (Bachrach and Baratz 1970a), daarbij

voortbouwend op hun eerdere werk van het begin van de jaren  zestig (Bachrach

and Baratz 1962, 947-52;Bachrach and Baratz 1963, 632-42), een

agendavormingsmodel geschetst waarvoor het eerst systematisch aandacht wordt

gegeven aan de tegenspoed die een bepaald thema op zijn weg van latente
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behoefte tot uitgevoerd beleid kan tegenkomen. Met een algemene term noemden

beide auteurs dit fenomeen in 1962 'nondecisions’; in het genoemde werk uit 1970

worden verschiIlende onderdelen van het begrip 'nondecision' nader

gespecificeerd. Evenals Lindblom (Lindblom 1980) vragen Bachrach en Baratz zich

af hoe het komt dat een democratische samenleving niet een frontale aanval inzet

op de ongelijke verdeling van welvaart in de maatschappij en de daarbij behorende

privileges. Lindblom stelt dat er sprake is van een 'bias of societies toward the

status quo'; Bachrach en Baratz proberen te expliciteren waaruit deze 'bias’

bestaat. Daartoe ontwikkelen ze een model, dat in sterk gestileerde vorm lijkt op

een kanaal met een viertal sluizen (Bachrach and Baratz 1970a). Na de presentatie

van oorspronkelijke model zijn er diverse variaties op voorgesteld, die meestal

betrekking hebben op de te onderscheiden fasen van het beleidsproces en op de

plaats van en het aantal barrières.

Er zijn in een maatschappij personen of groepen die op een gegeven moment

inzien dat de waardenverdeling in de samenleving aan een herziening toe is.

Vervolgens proberen zij hun tot dan toe min of meer latente behoefte als manifeste

wens op de agenda te krijgen. Die personen en groepen die belang hebben bij het

in stand houden van de bestaande waardenverdeling zullen derhalve proberen om

het thema, dat een uiting is van de gewenste reallocatie van waarden òfwel niet op

de agenda te krijgen, òfwel in een zo gemitigeerd mogelijke vorm op de agenda te

krijgen. De eerste barrière bestaat uit een 'prevention of want-demand conversion'.

Het milieubeleid na de Tweede Wereldoorlog is hiervan een voorbeeld:

overheersende waarden omtrent economische groei hebben lange tijd voorkomen

dat de milieuproblematiek door het openbaar bestuur als problematisch werd

ervaren.

De tweede fase bestaat uit het aandragen van oplossingen en alternatieven die het

beoogde beleidseffect dichterbij dienen te brengen. Gezocht wordt naar thema's die

in beginsel een plaats op de besluitvormingsagenda zouden kunnen krijgen. Ook

deze stap kan verhinderd worden: de 'prevention of demand-issue conversion'. De

fase van de besluitvorming wordt bepaald door allerlei regels met betrekking tot die

besluitvorming: de vorm waarin een besluit genomen moet worden,

adviesprocedures, stemprocedures enzovoorts. Deze regels zijn niet neutraal maar
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worden gebruikt als barrière. Nadat een besluit is genomen hoeft niet aItijd het

besluit te worden uitgevoerd. Ook hier kan een barrière worden onderscheiden.

Diegenen die maatschappelijke veranderingen nastreven krijgen te maken met

verschillende momenten waarop hun voorstellen kunnen worden gedeformeerd tot

voorstellen die geheel andere beleidseffecten teweeg kunnen brengen dan

oorspronkelijk de bedoeling was. Een veranderaar dient ook te beseffen dat hij alle

aanwezige barrières moet nemen om de gewenste beleidseffecten te bereiken; in

tegenstelling tot degene die de verandering niet wil: het gesloten houden van één

barrière is voldoende om een verandering niet door te laten gaan. In de wereld van

Bachrach en Baratz hebben actoren een actieve rol: ze proberen de hun

welgevallige voorstellen op de agenda te krijgen, terwijl andere actoren diezelfde

maar hun onwelgevallige voorstellen proberen de agenda niet te laten bereiken.

Het relatieve aandachtsmodel

Namenwirth (Namenwirth 1973, 649-83) heeft geprobeerd een verklaring te vinden

voor de verschuiving in de belangstelling van de congressen van de Republikeinse

Partij en de Democratische partij in de Verenigde Staten over de periode van 1844

tot 1964. Net als bij het barrièremodel wordt ervan uitgegaan dat er in de

samenleving meer problemen tegelijk aanwezig zijn, dan de overheid baas kan.

Deze vooronderstelling leidt tot de stelling dat de overheid moet kiezen welk

probleem voorrang heeft. En het is lang niet altijd zo, dat hoe groter het probleem,

hoe eerder het op de agenda komt. Omdat Namenwirth beschikt over

gekwantificeerde gegevens over een hele lange periode, blijkt het mogelijk ze aan

een nadere analyse te onderwerpen met de vraag, of er in de wisselingen in de

aandacht ook een bepaald systeem aanwezig is. Hij komt dan tot een viertal fasen,

die in een soort ‘wheel of time’ elkaar met een vaste tussenpoos steeds weer

opvolgen en waarin steeds de aandacht min of meer dominant gericht is op het

onderwerp van die fase. Die fasen zijn de expressieve fase, de adaptieve fase, de

instrumentele fase, en de integratieve fase; daarna begint weer de expressieve

fase. Of een onderwerp op de agenda komt is dus vooral afhankelijk van de fase

waarin de gerichtheid van de aandacht van het openbaar bestuur zich bevindt.

In de expressieve fase is de overheid gericht op het identificeren van problemen die

nadere regeling behoeven. De overheid heroriënteert zich, is in discussie, met
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zichzelf en met organisaties uit de samenleving om te achterhalen welke problemen

er nog meer door de overheid geregeld zouden moeten worden. Daarna komt de

adaptieve fase: het daadwerkelijk omzetten van de gediagnosticeerde problemen in

wetgeving, in structuren etc. Als een deel van deze problemen is opgelost,

verschuift de aandacht van het openbaar bestuur in de instrumentele naar het zo

goed mogelijk laten lopen van het tot stand gebrachte. Met andere woorden, de blik

verschuift naar binnen, naar de efficiëntie. Na een dergelijke periode ontstaat als

een reactie op de naar binnen gekeerde blik van de overheid de vierde periode, de

integratieve periode. In deze periode worden de bereikte resultaten gewogen en is

ook weer meer ruimte voor de problemen in de samenleving. Daarna komt de

expressieve fase terug. Het totale ronddraaien van het tijdwiel zou plusminus 50

jaar in beslag nemen en de afzonderlijke fasen 12 jaar, hoewel oorlogen etc. de

duur van deze fasen kunnen verstoren. De rol van de actor is in dit model zeer

beperkt: grootse gedachten hebben geen kans om op de agenda te komen in een

periode van efficientie, die soms gepaard gaat met privatisering of andere vormen

van ontstatelijking.

De Vries (De Vries 1996, 71-92) heeft dit model in Nederland geïntroduceerd. Hij

heeft er aan toe gevoegd, althans explicieter de aandacht gevestigd op het feit dat

binnen het kader van dit model de aandacht geschonken wordt aan wat eerst is

verwaarloosd; en dat de mate van verwaarlozing een determinant is voor de

aandacht die een onderwerp krijgt (De Vries 1999, 207-31). Beleidsverandering, zo

stelt De Vries in dit artikel, komt voort uit de onmogelijkheid om de verwaarloosde

aspecten in het bestaande beleid nog langer te verwaarlozen. Het prioriteren van

nieuwe beleidsaspecten gaat altijd tegelijkertijd gepaard met verwaarlozing van het

bestaande beleid (Namenwirth and Weber 1987). Ook Rose (Rose 1990, 263-91)

wijst hier in wezen ook op, als hij laat zien dat nieuwe beleidsmakers aandacht

besteden aan hun eigen, nieuwe beleidsprioriteiten onder relatieve verwaarlozing

van het bestaande beleid, de beleidserfenis, hoewel wetgeving en instituties uit het

verleden het voor een nieuwe regering onmogelijk maken om met een schone lei te

beginnen. Winsemius gaat er van uit, dat beleid, net als een product een soort

levenscyclus heeft: erkenning, beleidsformulering, oplossing en beheer (Winsemius

1986). In de eerste fase is er veel discussie, in de laatste fase niet meer.

Toepassing van de theorie van de relatieve aandacht leidt ertoe, dat een prioritering
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van nieuwe aspecten van beleid over de gehele breedte van het beleid zal plaats

vinden: er vindt als het ware een nieuwe ‘beleidsgeneratie’ plaats. De Vries laat

zien dat het bestaan van dergelijke beleidsgeneraties aannemelijk is (De Vries

1999, 207-31).

Het stromenmodeI

Kingdon probeert in zijn boek over agendavorming (Kingdon 1984) eveneens bij te

dragen aan inzicht in dit ingewikkelde proces, alleen hij gaat op een andere wijze te

werk dan Eyestone (Eyestone 1978) en Bachrach en Baratz (Bachrach and Baratz

1970a;Bachrach and Baratz 1962, 947-52;Bachrach and Baratz 1963, 632-42). Hij

maakt daarbij onderscheid tussen de participanten, de problemen, de oplossingen

en de politieke achtergrond.

Allereerst de spelers van het spel, de participanten. Om te beginnen zijn er de

participanten binnen het openbaar bestuur. Daarvan heeft met name - in de

Amerikaanse situatie - de president invloed op de agenda, de ambtenaren hebben

invloed op de alternatieven en meer nog op de implementatie van het gekozen

alternatief en het parlement heeft invloed op de agenda alsmede op de

alternatieven. Een scheiding tussen deelnemers binnen en buiten het openbaar

bestuur is niet precies aan te geven. Toch wordt zo de volgende groep

onderscheiden: de participanten buiten het openbaar bestuur.  Belangengroepen

kunnen zich vooral sterk maken om bepaalde thema’s niet op de agenda toegelaten

te krijgen. Wetenschappers spelen een belangrijke rol bij de alternatieven, in

mindere mate bij de agendavorming zelf. De media hebben een indirecte invloed op

de agenda via de publieke opinie en verkiezingen, die beide wel invloed op de

agenda hebben.

Met betrekking tot het proces merkt Kingdon op, dat het een combinatie van

factoren is, die verantwoordelijk is voor de beweging rond een thema om het op de

agenda te krijgen (Kingdon 1984). 'Rain, soil, and good luck’ doen een zaadje

groeien. De structuur van zijn boek berust voor een groot deel op het artikel van

Cohen, March en Olson over het 'garbage can'-model (Cohen et al. 1972, 1-25).

Cohen et al. laten in dat artikel zien dat het besluitvormingsproces in organisaties

met een bepaalde structuur - door hen 'organized anarchy' genoemd - het best te

begrijpen is als een vat waarin gedurende enige tijd een aantal problemen
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aanwezig zijn, een aantal oplossingen, een aantal deelnemers en een aantal

keuzemomenten. Soms kan aan een bepaald keuzemoment een deelnemer en een

oplossing gekoppeld worden, waaraan dan een of weer problemen gekoppeld

kunnen worden. Waar het in dit model met name om gaat is dat er van elkaar

onafhankelijke stromen zijn, die soms, min of meer toevallig op het juiste moment

contact met elkaar krijgen. Leek het barrièremodel op een kanaal met sluizen, het

stromenmodel lijkt het meest op een soort langgerekte rivierdelta waar de drie

rivieren zo nu en dan contact met elkaar maken.

Toegepast op het openbaar bestuur ziet Kingdon drie hoofdstromen. Verscheidene

problemen vragen om de erkenning van het openbaar bestuur. Vervolgens is er een

gemeenschap van beleidsmensen die zich bezig houdt met het genereren van

allerlei oplossingen. En tot slot is er de meer politieke stroom, bestaand uit zaken

als de publieke opinie, verkiezingsresultaten en de lobby’s van

belangenbehartigers. Soms komen de stromen bij elkaar: een probleem is hoog op

de agenda gekomen, er is een oplossing voorhanden en het politieke klimaat is rijp

voor het maken van een keus. Het lijkt misschien alsof de drie stromen willekeurig

waar heen kunnen stromen; dat is niet het geval. Het echte water in de rivier kan

niet bij de berg op stromen; zo zijn er ook allerlei beperkingen voor de stromen uit

het model. Kingdon wijst daarop in de tweede druk van zijn boek (Kingdon 1995) .

De rol van de actor in dit model is beperkt. Anders dan in het barrièremodel kan hij

niet veel meer dan ‘het toeval een handje helpen’ als de gelegenheid zich daartoe

voordoet.

Er is een aantal redenen waarom een situatie zoveel aandacht krijgt dat het een

probleem wordt. Kingdon noemt een aantal. Allereerst kunnen indicatoren de

aandacht vestigen op een misstand, zoals bijvoorbeeld het stijgen van de

kindersterfte. Verwant hieraan is feedbackinformatie over de uitvoering van beleid.

Rampen en grote ongelukken kunnen eveneens de aandacht vestigen op een

reeds Iang bestaande misstand. Als er steeds geen oplossing voor een bepaald

probleem komt, verslapt de aandacht ervoor. Dit is eveneens het geval als de

oplossingen te duur zijn. Bij de vraag of een bepaalde situatie een probleem is, is

van groot belang hoe een samenleving een dergelijke situatie waardeert: moet het

echt anders? Dan is er sprake van een probleem. Uiteraard vindt nooit de

samenleving in zijn geheel dat iets anders moet. Waar het om gaat, is of er een
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coalitie van groepen uit die samenleving of van maatschappelijke krachten tot stand

komt, die - althans voor een korte periode - zoveel steun weet te verwerven dat

deze coalitie in staat is het betreffende thema op de agenda te doen verschijnen.

Die coalitie van groepen hoeft geen meerderheid te zijn, het gaat erom dat

dergelijke groepen zoveel - soms onevenredig veel – macht hebben dat ze

besluiten op effectieve wijze weten te beïnvloeden. Ook procedures zijn in deze niet

neutraal.

Voor waar het de beleidsmensen betreft die oplossingen bedenken kan het

volgende gezegd worden. Binnen het hier gerefereerde model creëert men aan de

lopende band oplossingen. Die oplossingen moeten aan een aantal criteria

voldoen, willen ze überhaupt bruikbaar zijn. Een oplossing moet technisch haalbaar

zijn en maatschappelijk aanvaardbaar zijn, en de kosten ervan moeten binnen de

perken blijven. Verder moeten ze redelijk vallen bij de beslissers en aansluiten bij

de waarden van andere beleidsmakers.

Er zijn, zo blijkt uit deze paragraaf, meerdere modellen die een verklaring geven

voor het feit waarom een onderdeel van het openbaar bestuur, bijvoorbeeld het

gemeentebestuur, zich met een bepaald probleem bezig houdt. Deze modellen

kunnen behulpzaam zijn bij het ordenen van de gedachten waar het gaat om de

verwachte als ook de onverwachte uitkomsten van het te verrichten onderzoek.

5.4 De beleidsagenda

De agenda is de lijst van onderwerpen of problemen waaraan het openbaar

bestuur, en de mensen buiten het openbaar bestuur die daarmee nauwe

betrekkingen onderhouden, op een bepaald moment serieus aandacht besteedt,

c.q. besteden (Kingdon 1984). Deze omschrijving is toegespitst op de aandacht die

het openbaar bestuur voor een bepaald onderwerp heeft; dat is in dit hoofdstuk

relevant en sluit niet uit dat er een meer brede of anders toegespitste definitie van

het woord agenda zou bestaan.

Daarnaast is het op deze plaats van belang erop te wijzen dat er binnen het

openbaar bestuur een soort hiërarchie van agenda’s bestaat. Het College van B&W
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heeft op zijn agenda enkele grote politieke problemen en de coördinatie van het

beleid in de gemeente; een wethouder zijn eigen problemen, en de hoofdtaak van

een individuele ambtenaar is bijvoorbeeld het secretariaat van een werkgroep die

werkt aan een bepaald thema.

De volgende omschrijving heeft betrekking op het begrip probleem, of liever

gezegd, sociaal probleem. Eyestone omschrijft een sociaal probleem als een

situatie die door relevante groepen in de samenleving geïdentificeerd wordt als

afwijkend van een bepaalde sociale norm, of als een achteruitgang van een

belangrijk aspect van de hele maatschappelijke ordening (Kingdon 1984). Kingdon

voegt daaraan toe, dat het om te spreken van een probleem niet voldoende is dat

een dergelijke situatie bestaat, maar dat in de maatschappij de overtuiging moet

bestaan dat deze situatie veranderd moet worden. Maatschappelijke waarden

spelen hierbij een belangrijke rol.

Om deze discussie te betrekken op dit onderzoek: het actief bezig zijn met een

bepaalde situatie zal zich slechts dan voordoen, als die situatie een

maatschappelijk probleem wordt en bij (groepen in) de maatschappij de overtuiging

bestaat dat deze situatie veranderd moet worden. In de terminologie van het

barrièremodel gaat het om onderwerpen, die één of een aantal barrières hebben

overwonnen.

5.5 Vraagstelling 3: omvang en inhoud van het gemeentelijk gezondheidsbeleid

Iedere gemeente is verplicht een gezondheidsbeleid te voeren. Dit beleid,

voorzover het zich bedient van financiële middelen, komt soms in het

collegeprogramma terecht en komt in de begroting in het hoofdstuk over

volksgezondheid tot uitdrukking. Lang niet al het mogelijke gezondheidsbeleid staat

in dit begrotingshoofdstuk; ook buiten het hoofdstuk volksgezondheid kunnen

beleidsvoornemens bestaan die de gezondheid van de bevolking van de gemeente

beïnvloeden. Gedacht kan worden aan het instellen van woonerven, verkeers-

drempels in de buurt van scholen, het beleid bij het afgeven van

hinderwetvergunningen, de integratie van gezondheidsaspecten in
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bestemmingsplannen etcetera. Het woord gezondheidsbeleid wordt in deze tekst

steeds gebruikt in deze brede, facetmatige cq intersectorale betekenis.

Dit onderzoek is in eerste instantie beperkt tot de concrete, schriftelijke beleids-

voorstellen. Daaraan ten grondslag liggen, zoals aan andere gedragsvormen

normen en waarden, attitudes, intenties etcetera. Uiteindelijk mondt één en ander

uit in concrete beleidsvoorstellen en een bedrag op de begroting. Na implementatie

heeft het geïmplementeerde beleid een aantal effecten, die niet hoeven te sporen

met de beleidsintenties. In dit onderzoek, en derhalve ook in de vraagstellingen,

wordt niet ingegaan op het beleidsproces dat leidt tot de formulering van de

beleidsvoorstellen, en ook niet op de effecten die het beleid uiteindelijk heeft gehad.

Voor dit onderzoek is de keus gevallen om de agenda van het lokale openbaar

bestuur af te leiden uit het Collegeprogramma 94-98 en de Begroting 96. De

gedachte is geweest dat in beide documenten het gehele gemeentelijk beleid - als

antwoord op problemen in de lokale samenleving - is weergegeven, voorzien moet

worden van een zekere prioritering en tegen elkaar moet worden afgewogen.

De functies van het Collegeprogramma hebben enerzijds te maken met de vertaling

van de verkiezingsuitslag naar de politieke praktijk voor de komende periode, en

kan voorts leiden tot een versterking van de positie van de Raad. Het is, net als het

Regeeraccoord, een soort  kader waar College en Raad zich wederzijds en naar de

diverse deelnemers toe aan gebonden achten (Van Vugt 1984). Die elementen uit

de gemeentelijke politiek die in de verkiezingstijd het meest gespeeld hebben,

komen in het programma terug, naast uiteraard de richting van de hoofdlijnen van

het al lopende beleid.

De begroting heeft een groot aantal functies. Zo onderscheiden  Koopmans et al.

(Koopmans et al. 1991) de autorisatiefunctie, de macro-economische functie of

afwegingsfunctie en de  beheerstechnische functie. Koning en Mol (Koning and Mol

1985, 293-309) voegen hier nog aan toe de bedrijfseconomische functie, de

huishoudplanfunctie, en de externe functie. In het kader van dit onderzoek is vooral

de tekst met betrekking tot afwegingsfunctie en de externe functie van belang. Alle

voorgenomen en tegen elkaar afgewogen beleid moet immers in de begroting

komen, terwijl tegelijkertijd diverse publieken – de raad, belangengroepen,

individuele burgers – overtuigd moeten worden van de zin van de gemaakte keuze.

De autorisatiefunctie maakt van de begroting het meest ‘harde’ beleidsvoornemen
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van de gemeente. De wijze van onderzoek van het materiaal komt in hoofdstuk 6

aan de orde.

Over de verhouding tussen Collegeprogramma en Begroting valt het volgende op te

merken. In de terminologie van Winsemius (Winsemius 1986) doorloopt een

bepaald thema een ‘beleidslevencyclus’, die vier fasen beslaat, te weten erkenning,

beleidsformulering, oplossing en beheer. In de fase van de erkenning wordt er veel

gediscussieerd over een thema en in de uiteindelijke fase van het beheer niet meer.

Uit deze fasering kan afgeleid worden, dat voordat een bepaald nieuw thema, dat in

de erkenningsfase verkeert, de begroting bereikt, eerst in het collegeprogramma

genoemd moet zijn. Omgekeerd zal een thema dat in het beheersstadium verkeert,

slechts een kleine kans hebben om nog in het collegeprogramma voor te komen:

het is routine geworden en zal uitsluitend in de begroting worden gevonden.

Overigens zal ook de mate van beleidsvrijheid medebepalend zijn voor het

verschijnen van een thema in het collegeprogramma. Beleid dat verplicht is, en

geen variaties in de uitvoering kent, zal minder kans hebben om in het

collegeprogramma te verschijnen dan beleid waar een eigen invulling aan kan

worden gegeven. Niet alle vernieuwing verschijnen tegelijkertijd in ieder

Collegeprogramma. Het tempo waarin organisaties thema’s overnemen is

gerelateerd aan de ‘mate van externe georienteerdheid’; hoe groter deze is, hoe

sneller de diffusie van de innovatie cq de introductie van het nieuwe thema (Walker

1969, 880-99). In dit verband worden wel ‘koplopers’, ‘volgers’, en ‘achterblijvers’

onderscheiden. In tegenstelling tot Walker, die in het door hem onderzochte

materiaal determinanten van innovatiegerichtheid vond, is Gray op basis van haar

onderzoek van mening dat er niet zoiets als een ‘algemene innovatiegerichtheid’

bestaat (Gray 1973, 1174-85).

Omvang en inhoud van het beleid

De eerste vraag in dit onderzoek is de vraag naar de omvang en inhoud van de

voorstellen inzake het gemeentelijke gezondheidsbeleid. Deze vraag richt zich op

de hoeveelheid en de inhoud van de beleidsmaatregelen die gerelateerd zijn aan

de gezondheid van de bevolking. Het antwoord op een dergelijke vraag geeft inzicht

in de hoeveelheid gezondheidsbeleid die vanuit een gemeente wordt geëntameerd.

Verwacht mag worden, dat er zich tussen gemeenten verschillen zullen voordoen.
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De eerste vraag heeft betrekking op de omvang en inhoud van het

gezondheidsbeleid bij gemeenten. Het antwoord is in eerste instantie getalsmatig:

de ene gemeente heeft een beleid dat een omvang heeft van een bepaald aantal

maatregelen; een andere gemeente een ander aantal. Men kan zich met betrekking

tot de maatregelen op het terrein van het gezondheidsbeleid nog aanvullende

vragen stellen dan hoeveel maatregelen er in totaliteit zijn. Het gezondheidsbeleid

zal worden beschreven aan de hand van een aantal thema’s – de inhoud van het

beleid - dat hieronder is genoemd. De eerste vraagstelling wordt dan:

Wat zijn de verschillen in omvang en inhoud van het gezondheidsbeleid bij

gemeenten a) in zijn totaliteit, b) naar beleidssectoren, c) naar het onderscheid

Collegeprogramma – Begroting, d) naar het onderscheid medebewind - autonomie,

e) naar frequentie per maatregel en f) naar politieke aandacht die de verschillende

maatregelen krijgen.

De begrippen worden hieronder toegelicht.

Totaal - Sectoren

In hoofdstuk 6 wordt ingegaan op de opsplitsing van het begrip ‘gezondheidsbeleid’

in achttien sectoren cq beleidsterreinen, zoals milieu, wonen, werken enzovoorts

(zie figuur 6.3). Naast de vraag naar de totale hoeveelheid beleidsmaatregelen kan

men zich ook afvragen hoe deze maatregelen binnen een gemeente over de

diverse sectoren verdeeld zijn.

Collegeprogramma - Begroting

Bij dit onderzoek wordt de inhoud van twee documenten geanalyseerd. Een vraag

is, in hoeverre beide documenten overeenkomen, en als er verschillen zijn, op welk

beleidsterrein die aanwezig zijn.

Medebewind - autonomie

Men kan beleid ook, behalve als een ongedifferentieerde hoeveelheid maatregelen

uitgedrukt in een getal in totaal of per sector, indelen volgens een aantal andere

criteria. Men kan zich differentiatie in maatregelen als volgt voorstellen. Er zijn

maatregelen die iedere gemeente moet doen; dat is een soort eenvoudigste niveau.

Overigens is dat niveau niet voor iedere gemeente exact gelijk; de gemeentegrootte
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determineert tot op zekere hoogte de omvang van het verplichte beleid. Dan zijn er

maatregelen die een gemeente geheel vrijwillig doet, zonder daartoe door een

hogere bestuurslaag toe te zijn verplicht (Claessen 1989). Dit onderscheid

medebewind – autonomie is in hoofdstuk 4 uitvoerig aan de orde geweest. Het

activiteitenniveau kan op deze wijze – ook naar beleidssector - worden

gedifferentieerd.

Waarom een gemeente meer doet dan strikt verplicht, hangt samen met de eisen

die de bevolking aan het bestuur stelt. In het algemeen is het zo, dat een toename

van differentiatie in de omgeving – een veelheid aan eisende doelgroepen, een

gemeente met congestieproblemen vanwege een hoge bevolkingsdichtheid, veel

sociale problemen – zal leiden tot een hogere differentiatie in het beleid.

Daarnaast kunnen de maatregelen worden gedifferentiëerd naar houding ten

opzichte van innovaties. Innovaties komen in de gekozen onderzoeksopzet bijna

logischerwijs alleen aan de orde binnen de categorie autonome maatregelen. Men

spreekt in dit kader wel van ‘koplopers’, ‘volgers’, en ‘achterblijvers’. Innovaties in

het beleid in subnationale eenheden zouden grotendeels plaats vinden in een

stedelijke, geindustrialiseerde en welvarende eenheden (Walker 1969, 880-99).

Gray (Gray 1973, 1174-85) stelt evenwel, dat de mate van innovatiegerichtheid per

beleidsterrein verschilt en dat er niet een algemene innovatiegerichtheid is. Toch

vond ook zij een verband tussen de welvarender staten en de innovatie. Andere

auteurs laten zien, dat daarnaast inkomen, opleiding, een zekere mate van

competitie tussen partijen en een toename in de opkomst bij verkiezingen van

belang is (Aiken 1972). Door Dye worden deze omgevingsvariabelen samengevat

(Dye 1987). Later onderzoek dan dat van Walker uit 1969 en Gray uit 1973 (Yin et

al. 1977) verlegt de scoop van de omgevingsvariabelen naar het ambtelijk

apparaat: de mate van scholing en de beloning dragen bij aan innovatiegerichtheid.

Glor (Glor 1997) richt zich behalve op het apparaat ook met name op het politieke

proces, en de eigenschappen van de politiek en de politieke leiders.

Frequentie van de maatregelen

Er zijn uiteraard veelvuldig genoemde maatregelen, en maatregelen die slechts

eenmalig, door één gemeente worden genoemd. Om zicht te krijgen op de
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maatregelen waarmee gemeenten zich het meest frequent bezig houden wordt

hierop ingegaan.

Politieke aandacht voor een individuele beleidsmaatregel

Eerder is al gewezen op de beleidslevencyclus van Winsemius (Winsemius 1986).

Toegepast op de beide onderzochte documenten zou dat kunnen betekenen, dat

nieuwe thema’s die nog in discussie zijn, slechts te vinden zijn in het

collegeprogramma, terwijl maatregelen met een sterk beheersmatig karakter

slechts in de begroting voorkomen. Ook maatregelen met een meer innovatief

karakter, want immers landelijk meer omstreden, zouden in deze zienswijze zeker

in het collegeprogramma staan. Van de frequentie van voorkomen in

Collegeprogramma en Begroting zal een maat voor politieke aandacht voor een

individuele beleidsmaatregel worden afgeleid.

5.6 Vraagstelling 4: determinanten van de kwantitatieve verschillen in beleid

Verschillen in voorkomen van de hoeveelheid gezondheidsbeleid kunnen worden

verklaard door een aantal variabelen. Te denken valt aan sociaal-demografische en

sociaal-economische factoren, politieke variabelen, en het voorkomen van

maatschappelijke problemen in een gemeente. Op deze groepen variabelen zal

verderop in dit hoofdstuk nader worden ingegaan. De tweede vraag gaat in op de

rol van dergelijke variabelen voor de kwantiteit van dat gezondheidsbeleid.

In hoeverre hangt de omvang van het gezondheidsbeleid bij gemeenten samen met

a) sociaal-demografische en sociaal-economische variabelen, b) politieke

variabelen, en c) de omvang van maatschappelijke problemen?

Het onderzoek naar wat genoemd wordt de ‘determinanten van de kwantitatieve

verschillen in beleid’ begon in het eind van de veertiger jaren in de Verenigde

Staten met onderzoek naar verschillen in beleid tussen staten. Vanuit

politicologische hoek is getracht de invloed van politieke factoren in kaart te

brengen.
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Achtergrond

Het onderzoek naar de relatie tussen omgevingsvariabelen en de variatie in het

beleid tussen Amerikaanse staten leverde in eerste instantie op, dat 70% van die

variatie in het beleid tussen die staten te verklaren was uit sociaal-economische

variabelen; daarbovenop kwam nog een kleine bijdrage voor de bevolkingsdichtheid

(Fabricant 1952). De gemeten verschillen betroffen de overheidsuitgaven. Tegen

deze benadering kan men inbrengen dat hij abstraheert van beleid dat niet direct

financiële implicaties heeft, zoals de toekenning van rechten, discussies over

discriminatie en emancipatie, en ander beleid dat een sterk moreel of principieel

karakter heeft en gericht is op het creëren en in stand houden van politiek

draagvlak.

Analyses waarin landen met elkaar worden vergeleken, leveren eveneens het beeld

op dat omgevingsvariabelen dominant zijn bij de verklaring van beleid,

geoperationaliseerd in de vorm van overheidsuitgaven. Pryor vergelijkt daartoe

zeven markteconomieën met zeven planeconomieën op een aantal beleidsterreinen

(Pryor 1968); Cutright onderzocht sociale zekerheidsprogramma’s in 76 landen. Het

bestaan en de mate van sociale zekerheid is sterk gecorreleerd met de

economische ontwikkeling van een land.

Als het in deze paragraaf gaat om een vergelijking tussen landen onderling of

tussen Amerikaanse staten, dan moet worden bedacht dat dit onderzoek betrekking

heeft op staten met een eigen belastinggebied; dat geldt evenzeer voor de federale

staatsvorm van de Verenigde Staten. De federale overheid treedt niet – althans niet

direct – op als actor die verschillen in welvaart door middel van uitkeringen uit een

soort vereveningsfonds aan de staten compenseert. Wel bestaan er enkele

specifieke uitkeringen. In de West-Europese landen worden in veel landen de

verschillen in welvaart tussen subnationale eenheden juist wel door middel van een

vereveningsfonds ten dele door centrale uitkeringen weggehaald.

De vraag is dan ook of de Amerikaanse bevindingen zonder meer binnen West-

Europese landen geldigheid hebben. Onderzoekingen van het type als hierboven

genoemd, waarbij een relatie wordt onderzocht tussen sociaal-economische

factoren en/of politieke variabelen enerzijds en activiteiten van de overheid, al dan

niet uitgedrukt in geld, vinden vervolgens ook plaats buiten de Verenigde Staten. Uit

een meta-analyse van een groot aantal onderzoeken in het Verenigd Koninkrijk
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(Newton 1974, 49-86) komt het beeld naar voren, dat de omgeving van belang is;

politieke variabelen komen in deze analyse niet aan de orde.

Aiken et al. (Aiken et al. 1987, 341-58) laten in een vergelijkend onderzoek tussen

vier landen zien dat de uitgaven van een stad aan dienstverlening samenhangen

met de plaats van een stad in de hiërarchie van steden, vereenvoudigd dus de

grootte, binnen een land. Hoe groter de stad, hoe afhankelijker de stad van de

wereld er om heen, en hoe meer dienstverlening er aan de omliggende gebieden

geboden moet worden.

Zoals hierboven is weergegeven, zijn sociaal-economische variabelen, zoals

inkomen per hoofd, bevolkingsdichtheid en urbanisatiegraad, belangrijke

verklarende variabelen waar het gaat om het verklaren van verschillen in

overheidsuitgaven tussen subnationale eenheden en tussen landen. Ook is

aannemelijk gemaakt dat de uitkomsten van Amerikaans onderzoek niet zonder

meer op de West-Europese context mogen worden overgebracht. Het is verder de

vraag of uitkomsten van onderzoek die betrekking hebben op overheidsuitgaven,

zonder meer overgebracht mag worden naar het thema van dit onderzoek, het

gezondheidsbeleid, dat op een andere manier is gemeten. Gemeten zijn niet de

uitgaven op dit terrein, maar de inspanningen die een gemeente zegt te gaan

ondernemen op dit terrein. De relatie met het welvaartsniveau in een gemeente of

het inkomen van een gemeente is daardoor als het ware verder verwijderd. Toch

lijkt de verwachting gerechtvaardigd, dat een dergelijk verband er wel is.

Politieke kleur

Newton laat het door hem geredigeerde werk over de bijdrage van de politieke kleur

(Newton 1981), dat begint met een bijdrage van Sharpe met de titel ‘Does politics

matter?’ (Sharpe 1981, 1-26), een aantal Europese en Amerikaanse onderzoeken

de revue passeren. In België  is de mate van ideologische georiënteerdheid in

termen van de sterkte van de socialistische partij en de christelijke partij van invloed

op het totale volume van de overheidsuitgaven en op de uitgaven voor enkele

afzonderlijke beleidsterreinen in de te verwachten richting (Aiken and Depré 1981,

85-116). Aiken en Martinotti laten zien dat er in Italië een significant positief verband

bestaat tussen de omvang van de linkse partijen en de overheidsuitgaven (Aiken

and Martinotti 1977). In een onderzoek onder 221 Franse steden werd aangetoond
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dat het hebben van een communistische burgemeester gepaard ging met

significant hogere uitgaven op het terrein van het onderwijs en de sociale

dienstverlening, dan het geval was in steden met een gematigd linkse of

conservatieve burgemeester (Kobielski 1975). Skovsgaard vond in Denemarken

iets vergelijkbaars bij een onderzoek naar de uitgaven van 277 gemeenten. De

sterkte van de Socialistische Partij vertoonde een positief verband met de uitgaven

voor onderwijs en de maatschappelijke dienstverlening voor de ouderen

(Skovsgaard 1981, 48-62). Uit Noors onderzoek blijkt ook een verband tussen de

sterkte van de socialistische partijen en de overheidsuitgaven (Hansen 1981, 27-

47). Borge vindt een dergelijk verband bij Noorse gemeenten (Borge 1995, 353-73).

Uit Nederlands onderzoek blijkt, dat verschillen in gemeentelijk (huisvesting-)beleid

samen blijken te hangen met politieke variabelen; diverse indicatoren voor ‘links’

blijken samen te hangen met het woningwetaandeel van de woningvoorraad. Het

beschreven beleid hangt voorts samen met de omvang van bestaande sociale

problemen, en dat die laatste samenhang groter is naarmate de gemeente over

meer reserves c.q. vrijheid beschikt om beleid te maken (Denters 1981). Denters

(Denters 1987) laat zien, dat verschillen binnen gemeentelijk beleid samenhangen

met het karakter van het beleidsveld: meer herverdelend beleid krijgt onder

bepaalde omstandigheden meer politieke steun vanuit de lagere inkomens. De

politieke voorkeur speelt in de diverse onderdelen van het onderzochte beleidsveld

in de zin van herverdelende maatregelen versus niet-herverdelende maatregelen

evenwel een niet steeds even voorspelbare rol. Van Dam (Van Dam 1992) laat aan

de hand van het werkgelegenheidsbeleid van Nederlandse gemeenten zien, dat de

politieke kleur van het gemeentebestuur er in het geheel niet toe doet; hij noemt het

lokale werkgelegenheidsbeleid ‘symboolbeleid’. Tot slot toont Allers (Allers 1998a)

aan dat er een van de omgevingsvariabelen onafhankelijk verband is tussen de

politieke kleur, in casu links, en een hogere gemeentelijke belastingdruk. In hun

onderzoek laten zowel Denters als ook Van Dam de sociaal-economische

variabelen van de gemeenten buiten beschouwing.

Uit de hierboven aangehaalde literatuur blijkt dat er, als een invloed van politiek

links aantoonbaar is, dit een positieve zou moeten te zijn.
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Politieke stabiliteit

Key (Key 1949) wijst op het belang van de mate van competitie tussen politieke

partijen. De mate van competitie wordt geacht afhankelijk te zijn van de

economische ontwikkeling: hoe armer, hoe meer kans op de dominantie van één

partij. Daar waar geen competitie is, zijn de verschillen klein, en wordt de inhoud

van het beleid gedomineerd door de maatschappelijke elite. Lockard (Lockard

1959) vult de conclusie van Key (Key 1949) met betrekking tot de mate van

competitie tussen partijen aan: hoe meer competitie, hoe meer beleidsmaatregelen

er bestaan ten gunste voor de maatschappelijke onderlaag.

Het onderzoek van Cutright onder sociale zekerheidsprogramma’s in 76 landen

levert naast de bovenvermelde bevinding over de noodzakelijke mate van

economische ontwikkeling nog een andere resultaat op. Bij controle van de

economische ontwikkeling blijkt dat de landen met een meer representatieve

democratie eerder sociale zekerheidsprogramma’s introduceren dan landen die

minder representatief zijn (Cutright 1965, 537-50). In feite lijkt het hier te gaan om

landen waar de mate van competitie tussen partijen sterker is, deze zijn

responsiever ten opzichte van sociale problemen. In België levert de mate van

partij-competitie slechts een zwak positief verband op met een beperkt aantal

overheidsuitgaven (Aiken and Depré 1981, 85-116). Roubini en Sachs lieten in hun

onderzoek onder dertien landen zien, dat er een positief verband is tussen de mate

van instabiliteit van een regering en de overheidsuitgaven als percentage van het

nationaal product (Roubini and Sachs 1989, 99-132). Cusack komt tot dezelfde

conclusie (Cusack 1997, 375-95). Henrekson vindt in Zweden eenzelfde negatief

verband tussen instabiliteit en overheidsuitgaven (Henrekson 1988, 93-132); Inman

en Fitts tonen iets dergelijks aan waar het gaat om een ’zwakke’ president van de

VS (Inman and Fitts 1990, 79-132). In de staten van de Verenigde Staten bestaat

een positief verband tussen de mate van partij-competitie en de staatsuitgaven

(Abrams and Dougan 1986, 101-16).

Op locaal niveau laat Borge voor de Noorse gemeenten zien dat er zowel tussen de

stabiliteit van de gemeenteraad als tussen de stabiliteit van de verhouding tussen

het dagelijks bestuur van de gemeente en gemeenteraad en de gemeentelijke

heffingen een negatief verband bestaat. De stabiliteit van de gemeenteraad is

gemeten met de Herfindahl-index; de stabiliteit van het dagelijks bestuur van de
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gemeente is bepaald met een van Roubini en Sachs afgeleide index (Borge 1995,

353-73). Voor de Spaanse gemeenten wordt door Bosch en Suarez-Pandiello een

gelijksoortige gevolgtrekking met betrekking tot de stabiliteit en de uitgaven

getrokken (Bosch and Suarez-Pandiello 1995, 36-50). Allers laat aan de hand van

onderzoek onder Nederlandse gemeenten zien, dat hoe instabieler een College is,

dat wil zeggen hoe meer partijen het College vormen, hoe lager de belastingdruk is

(Allers 1998b). De instabiliteit van de Raad heeft geen verband met de

belastingdruk.

De literatuur met betrekking tot stabiliteit wijst in de richting van een positieve

invloed van instabiliteit op de hoeveelheid beleid; of om het andersom te zeggen:

hoe stabieler, hoe minder beleid. In de literatuur over gemeenten wordt dezelfde

conclusie getrokken.

Politieke participatie

Naar politieke participatie, verengd tot onderzoek naar opkomst bij verkiezingen is

veel onderzoek gedaan. Allereerst zijn er beschrijvingen van een casus met een

analyse van dat betreffende geval, en soms de effecten ervan op de politieke

samenstelling van het gekozen college of de gekozen gezagsdrager (Pacek and

Radcliff 1995, 137-43). Ook zijn er overzichten over meerdere verkiezingen over

langere tijd (Morlan 1984, 457-70;Jackman and Miller 1995, 467-93;European

Union.Committee of the Regions 1999;Gray and Caul 2000, 1091-123).

Buitengewoon veel onderzoek is er verricht naar de determinanten van lage

opkomst, zoals bijvoorbeeld inkomen, partij, afkomst, ras, vakbondslidmaatschap,

het weer, postmaterialisme enzovoorts. Voorts is er onderzoek gedaan naar

specifieke interventies ten tijde van de verkiezingen zoals een ‘negatieve’ politieke

strijd, persoonlijke inmenging van de kandidaten. En het beslissingsproces bij

individu om wel of niet te gaan stemmen heeft gedurende langere tijd de aandacht

van onderzoekers (Downs 1957;Riker and Ordeshook 1968, 25-42): het nut dat een

kiezer heeft van het stemmen maal de kans dat zijn stem beslissend is moet het nut

van de kosten van het stemmen overtreffen. Met behulp van deze opstelling is niet

in te zien waarom mensen zouden gaan stemmen; hieraan wordt later, om te

kunnen verklaren waarom er dan toch nog mensen gaan stemmen,  een element

van verschillende typen van tevredenheid aan toe gevoegd. Er is echter weinig
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onderzoek gedaan naar het effect van een hoge of lage opkomst naar de

overheidsuitgaven of het overheidsbeleid. Fleck probeert aan de hand van het New

Deal programma aannemelijk te maken dat regio’s met een hoge opkomst meer

middelen uit het herverdelende, federale programma ontvangen (Fleck 1999, 609-

24). Het is zeer de vraag of deze uitkomst, die betrekking heeft op de verhouding

tussen twee overheidslagen, zonder meer mag worden overgebracht naar het

verband tussen de opkomst en de uitgaven bij gemeenten, dat wil zeggen bij

verschillende overheidseenheden binnen dezelfde bestuurslaag.

Er is zeer weinig onderzoek gedaan is naar het effect van een hoge dan wel lage

opkomst op de hoeveelheid beleid dan wel de hoogte van de uitgaven van een

overheid. Wel bestaat er een overtuiging dat een hoge opkomst ‘goed’ is; vanuit de

gedachte dat een hogere betrokkenheid van de bevolking bij het politieke proces

zou leiden tot meer beleid, is deze variabele opgenomen. De opkomst wordt net als

de mate van linksheid en de instabiliteit gezien als een soort steunfactor voor de

totstandkoming van beleidsmaatregelen.

Achtergrond en politiek

Dawson en Robinson brengen in hun onderzoek sociaal-economische en politieke

factoren bijeen en komen tot de conclusie, dat politieke factoren ook een deel van

de variatie in het beleid verklaren; maar dat er een zo sterke samenhang tussen de

politieke variabelen enerzijds en de demografische en sociaal-economische

variabelen anderzijds bestaat, dat de onafhankelijke invloed van de politieke

variabelen uiterst klein is (Dawson and Robinson 1963, 265-89). Dye komt in een

uitgebreid onderzoek naar de invloed van omgevingsfactoren op politieke factoren

en overheidsbeleid als de invloed van politieke factoren op overheidsbeleid tot de

conclusie dat de omgevingsfactoren het overheidsbeleid evenals de politieke

factoren direct beinvloeden en dat de politieke factoren wel een invloed, maar geen

onafhankelijke invloed hebben op het overheidsbeleid (Dye 1966). Het door Dye

gebruikte model is in figuur 5.1 weergegeven.
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Figuur 5.1  Analytisch model voor beleid (naar Dye 1966)

Dit – overwegend Amerikaanse - beeld wordt enigszins genuanceerd door het werk

van Cnudde en McCrone (Cnudde and McCrone 1969, 858-66) en Sharkansky en

Hofferbert  (Sharkansky and Hofferbert 1969, 867-79), die tot de conclusie komen

dat de invloed van politieke factoren naast die van de omgevingsinvloed per

beleidssector verschilt. Eulau en Eyestone (Eulau and Eyestone 1968, 124-43)

wijzen erop dat de resultaten van het bovenaangehaalde onderzoek wel ruimte

laten voor actoren in het politieke proces, hoewel die ruimte weer wordt beperkt

door gewoontes en bureaucratische routines binnen een overheidsorganisatie

(Sharkansky 1970). Dye (Dye 1972) en Hofferbert (Hofferbert 1974) geven van het

tot dan toe verrichte onderzoek naar de beleidsverschillen bij subnationale

overheden een samenvattend overzicht; Hofferbert geeft niet alleen de

samenhangen van het onderzoek naar de determinanten van het overheidsbeleid

alsmede de verschillende typen onderzoek weer; hij integreert ze in een omvattend

model.

Onderzoek in de Bondsrepubliek Duitsland (Fried 1976, 11-24)  naar de invloed van

CDU en SPD lijken, ook na controle van de achtergrondvariabelen, het beeld te

bevestigen dat de CDU de partij is van de investeringen in het bedrijfsleven en de

SPD de partij van de uitbreiding van personeel in de overheidssector. Onderzoek in

Nederland door Fried (Fried 1980, 61-110) laat zien dat in een aantal gevallen de

politieke variabelen, afhankelijk van het beleidsterrein, soms meer verklaren dan en

soms evenveel verklaren als de omgevingsfactoren.

Uit Amerikaans onderzoek bleek, dat waar het om overheidsuitgaven gaat, politieke

variabelen niet een van de sociaal-demografische en sociaal-economische

variabelen onafhankelijke invloed hebben als het gaat om de verklaring van de

verschillen in overheidsuitgaven. De Amerikaanse context verschilt van de

Omgevingsvariabelen

Politieke Variabelen

Beleid
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Europese, waar in de meeste landen een vereveningsfonds de grootste

economische verschillen mitigeert. Uit Europees onderzoek bleek dan ook, dat de

conclusies van het Amerikaanse onderzoek genuanceerd moesten worden. Voorts

is hierboven weergegeven dat dit type variabelen op het onderzoeksveld van het

gezondheidsbeleid, vanwege de wijze waarop dat beleid gemeten is, een geringere

invloed zal hebben. Een en ander opent de mogelijkheid voor een grotere rol van

de politieke variabelen. Uit hierboven beschreven onderzoek blijkt dat de

achtergrond een positieve invloed heeft op de mate van linksheid van een

gemeente en een negatieve invloed op de stabiliteit van de raad en op de opkomst.

Maatschappelijk probleem

Men kan de omvang van een probleem, zoals het aantal verkeersongevallen of de

criminaliteit in de achtergrondvariabelen betrekken, maar ook als afzonderlijke

variabele is er een en ander over bekend. Aan het begrip probleem worden in de

literatuur verschillende kanten onderscheiden. Het probleem, en de oplossing, kan

in de samenleving zeer omstreden zijn (Stokes 1966, 161-79). Hoe meer

omstreden, hoe moeilijker de regulering (Nelson 1984). Een probleem, of thema

kan verschillende karakteristieken hebben, zoals de mate van specificiteit, de

sociale significantie, en de complexiteit (Cobb and Elder 1983, 96-103). Een goed

uitgewerkt thema, belangrijk voor velen, en helder onder woorden gebracht, zal

eerder onderwerp van beleidsvorming worden dan een thema waar slechts enkelen

het belang van inzien. Een thema heeft het tot slot moeilijker, als het vanuit de

samenleving op de politieke agenda geplaatst moet worden dan wanneer het vanuit

het overheidsapparaat op de agenda wordt geplaatst (Cobb et al. 1976, 126-38). Er

bestaat niet een enkelvoudige positieve relatie tussen de objectieve omvang van

een probleem, en de omvang van het beleid gericht op het te niet doen van de

negatieve effecten van dat probleem. Maatschappelijke problematiek en de omvang

van het gemeentelijk gezondheidsbeleid

Samengevat heeft de bovenstaande literatuur betrekking op drie hoofdgroepen

verklarende variabelen, te weten achtergrondvariabelen, politieke variabelen, en

probleemvariabelen. De omgevingsvariabelen zijn onder te verdelen in

demografische en sociaal-economische variabelen. De politieke variabelen zijn



__________________________

__________________________

Hoofdstuk 5                                                                                           125

onder te verdelen in politieke kleur, politieke stabiliteit en politieke participatie. De

variabele die een indicator is van bepaalde sociale problemen wordt niet verder

onderverdeeld.

5.7 Vraagstelling 5: Doelgerichtheid van het beleid

Aan beleidsmaatregelen liggen veronderstellingen ten grondslag. De actor in

kwestie heeft zich een beeld gevormd rond een probleem, en hij ziet in het

voorgestelde beleid een middel om het doel – bijvoorbeeld het laten verdwijnen van

een ongewenste situatie – te realiseren. Tegelijkertijd bestaat bij hem een idee over

de oorzaak van het probleem, en hoe het beleid in de causale keten kan ingrijpen.

Verder leeft bij hem een idee over de mate van onwenselijkheid van het probleem,

als ook over de mate van acceptatie van het voorgestelde beleid. Het geheel van dit

soort finale, causale en normatieve relaties wordt beleidstheorie genoemd

(Hoogerwerf 1984, 493-531;Pröpper 1989;Van Heffen 1993). Dit woord drukt niet

uit dat het geheel van voorstellingen op enigerlei wijze theoretisch of empirisch is

onderbouwd; het is de - wel of niet juiste - theorie die de actor hanteert.

Uiteraard doet het ertoe dat een door de actor gehanteerde theorie geëxpliciteerd

wordt; het politieke debat gaat over de definitie van het probleem, over de vraag of

het voorgestelde beleid het beste middel is om de ongewenste situatie te laten

verdwijnen, en de kosten ervan. Zo’n debat kan alleen maar gevoerd worden als -

in het geval van de gemeente – de raad de gedachtegang van het college – in de

meeste gevallen de actor die een theorie hanteert - kan kennen. En uiteraard is het

van belang, dat een beleidstheorie niet van allerlei onjuiste vooronderstellingen aan

elkaar hangt, tenminste als het daadwerkelijk de bedoeling was door middel van het

voorgestelde beleid iets aan het probleem te doen. Anderzijds kan het

daadwerkelijk gebruik van alle feiten en hun verbanden, met alle nuances, politiek

gevaarlijk zijn. Weiss (1978, in Lynn LE, Knowledge and Policy – Washington) wijst

erop dat wetenschappers een overdreven voorstelling van rationaliteit, in de zin van

houdbare theorieën en goede data, hebben: onverkorte toepassing ervan binnen de

setting van het beleid zou beter beleid opleveren.
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De derde vraagstelling gaat in op de omvang van de doelgerichtheid van het beleid

en de verschillen daartussen bij gemeenten en is kwantitatief van karakter. De ene

gemeente heeft een beleid dat in getalsmatige zin een bepaald aantal intersectorale

doelen, sectorale doelen en maatregelen die aan doelen zijn gekoppeld kent; een

andere gemeente een ander aantal. Men kan zich met betrekking tot deze drie

typen doelen op het terrein van het gezondheidsbeleid nog andere zaken afvragen

dan hoeveel dat er in totaliteit zijn. De mate van doelgerichtheid van het

gezondheidsbeleid zal worden beschreven aan de hand van een aantal thema’s dat

hieronder is genoemd. De derde vraagstelling wordt dan:

Wat zijn de verschillen in de mate van doelgerichtheid van het gezondheidsbeleid

bij gemeenten a) in zijn totaliteit, b) naar sectoren, c) naar het onderscheid

Collegeprogramma – Begroting, d) naar frequentie per doel en e) naar politieke

aandacht die de verschillende doelen krijgen?

Een gemeente is altijd vrij om bepaalde doelen te noemen, of om bepaalde

maatregelen te onderbouwen. Uiteraard zijn er doelen die een gemeente uit een

wet kan overnemen omdat het gaat om een medebewindstaak. Maar een gemeente

hoeft een dergelijk doel niet over te nemen; een gemeente moet een maatregel

uitvoeren. Dan zijn er doelen die een gemeente nastreeft, zonder dat deze door een

hogere bestuurslaag zijn gesuggereerd.

De begrippen sluiten aan bij de eerder in dit hoofdstuk gehanteerde begrippen; om

die reden worden ze hieronder slechts kort toegelicht.

Totaal - sectoren

In hoofdstuk 6 zal worden ingegaan op de opsplitsing van het begrip

‘gezondheidsbeleid’ in achttien sectoren, zoals milieu, wonen, werken enzovoorts

(zie figuur 6.3). Naast de vraag naar de totale hoeveelheid doelen kan men zich ook

afvragen hoe deze doelen binnen een gemeente over de diverse sectoren verdeeld

zijn, en of die verdeling voor gemeenten eenzelfde patroon heeft.

Collegeprogramma - Begroting

Bij dit onderzoek wordt de inhoud van twee documenten geanalyseerd. Een vraag

is, in hoeverre beide documenten overeenkomen, en als er verschillen zijn, op

welke beleidsterreinen die verschillen aanwezig zijn.
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Frequentie

Er zijn uiteraard veelvuldig genoemde doelen, en doelen die slechts eenmalig, door

één gemeente worden genoemd. Om zicht te krijgen met welke doelen gemeenten

zich het meest frequent bezig houden wordt hierop ingegaan.

Politieke aandacht voor een beleidsterrein

Eerder is al gewezen op de beleidslevenscyclus van Winsemius (Winsemius 1986).

Toegepast op deze documenten zou dat kunnen betekenen, dat nieuwe thema’s

die nog in discussie zijn, slechts te vinden zijn in het collegeprogramma, terwijl

doelen voor maatregelen met een sterk beheersmatig karakter slechts in de

begroting voorkomen. Ook doelen met een meer innovatief karakter, want immers

landelijk meer omstreden, zouden in deze zienswijze zeker in het

collegeprogramma staan. Met behulp van de frequentie waarin de doelgerichtheid

voor maatregelen door gemeenten in het collegeprogramma en in de begroting

genoemd worden, zal een maat voor de politieke aandacht voor een beleidsterrein

worden afgeleid.

5.8 Vraagstelling 6: Determinanten van de verschillen in doelgerichtheid van het

beleid

De vierde vraagstelling gaat in op de vraag welke factoren bijdragen tot een

uitgebreidere doelgerichtheid van het beleid door de actor, in dit geval het College

van B&W.

Hieronder is weergegeven hoe op basis van de huidige literatuur de mate van

doelgerichtheid van het beleid wordt bepaald. De basisredenering is, dat kritische

kiezers, kiezers met een hogere opleiding en inkomen, een meer open openbaar

bestuur voor zich ‘opeisen’, wat uiteindelijk leidt tot een uitgebreidere

doelgerichtheid van het beleid. Tegen de achtergrond van deze gedachtegang dient

de vierde vraagstelling als volgt te worden aangescherpt. Deze vierde vraagstelling

luidde:

In hoeverre wordt de mate van doelgerichtheid van het gezondheidsbeleid bij

gemeenten bepaald door a) sociaal-demografische en sociaal-economische, en b)

politieke variabelen?



__________________________

__________________________

Gemeentelijk gezondheidsbeleid      128

Deze vraagstelling zal hieronder worden uitgewerkt.

Achtergrond

De vraag is dan, welke factoren bijdragen tot een uitgebreidere onderbouwing van

het beleid door de actor. Golembiewski (Golembiewski 1958, 494-513) laat zien dat

een hoger inkomensniveau van de burgers gepaard gaat met een toegenomen

competitie tussen partijen, vertaald in het spraakgebruik van tegenwoordig: de

kiezer met een hoger inkomen bindt zich minder aan partijen. De partij moet zich

door middel van daden en ook woorden in de zin van een permanente

communicatie meer waar maken. Linneberry en Fowler laten zien dat de mate

waarin een gemeentelijke overheid ontvankelijk voor de wensen van de burgers is,

gemeten in hoogte van de belasting en van de overheidsuitgaven, verband houdt

met inkomen, opleiding en beroep, met het eigen woningbezit, en met het

voorkomen van sociale problemen (Linneberry and Fowler 1967, 701-16).

Aan de hand van de literatuur kan met betrekking tot de Nederlandse situatie het

volgende gesteld worden. Hoe hoger opgeleid en hoe hoger het inkomen van de

kiezer, hoe hoger de eisen zijn die hij zal stellen aan het openbaar bestuur. Ook het

voorkomen van sociale problemen stelt eisen. Een hogere bevolkingsdichtheid leidt

tot een cumulatie van sociale problemen, en tot een grotere behoefte aan beleid dat

aan die sociale noden tegemoet komt. Beide elementen, de goed opgeleide kiezer

en de hoeveelheid sociale problemen hebben invloed op de competitie tussen

partijen. Een heviger competitie, en derhalve een grotere instabiliteit bij de lokale

politieke elite, leidt tot een grotere responsiviteit bij die lokale politieke elite. Immers,

niet luisteren naar de kiezers in een situatie van competitie, leidt tot verlies bij de

volgende verkiezingen, en mogelijk zelfs tot verlies van de regeermacht. De

instabiliteit van het College heeft twee kanten: enerzijds is er de interne

verdeeldheid binnen het College, anderzijds is er de omvang van de politieke steun

die een College vanuit de Raad krijgt. De politieke aandacht die gegeven wordt aan

een beleidsterrein is medebepalend voor de doelgerichtheid.
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Politieke stabiliteit

Dawson en Robinson (Dawson and Robinson 1963, 265-89) geven in navolging

van Key (Key 1949) en Lockard (Lockard 1959) aan dat een overheid ontvankelijker

is voor sociale problemen naarmate de competitie tussen partijen heviger is.

Golembiewski (Golembiewski 1958, 494-513) maakt voorts aannemelijk dat een

hogere bevolkingsdichtheid een determinant is voor een heviger competitie.

Politieke aandacht

Key (Key 1949) wijst op het belang van de publieke opinie voor het beleid, maar

slaagt er niet in een verband aan te tonen. Bacrach en Baratz, en Cobb en Elder

beschrijven het grote belang van de politieke aandacht voor de politieke strijd

(Bachrach and Baratz 1970b;Cobb and Elder 1983, 96-103); politieke strijd gaat

nooit alleen om maatregelen maar ook om doelen.

Samengevoegd spelen als achtergrondvariabelen de hoogte van inkomen en

opleiding, en het voorkomen van sociale problemen een rol; als politieke variabelen

zijn de instabiliteit van cq de mate van competitie tussen de politieke elites van

belang. Samen spelen ze, gevoegd bij een geëxpliciteerde politieke aandacht voor

een bepaald beleidsterrein in op de behoefte aan een beleid dat sociale problemen

weet te redresseren en dat door middel van het formuleren van nieuwe

beleidsdoelen en –maatregelen tenminste de indruk weet te wekken dat het door de

samenleving gepercipieerde probleem de aandacht van het bestuur heeft.
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Figuur 5.2      Schematische weergave van de verschillende groepen variabelen die
de hoeveelheid gezondheidsbeleidsmaatregelen en doelgerichtheid worden geacht
te beïnvloeden

In figuur 5.2 is een en ander nog eens schematisch in een tweetal modellen

weergegeven. In feite zijn deze modellen niet meer dan het in figuur 5.1 reeds

weergegeven model; alleen de mate van gedetailleerdheid is groter. Het eerste

model zal voor de verklaring van de verschillen in de hoeveelheid

beleidsmaatregelen tussen gemeenten worden gebruikt; voor de verklaring van de

mate van doelgerichtheid van beleid tussen gemeenten zal een nauw

samenhangend model worden gehanteerd. Een verantwoording van de gebruikte

variabelen is te vinden in hoofdstuk 6; een uitputtende opsomming van de gebruikte

verklarende variabelen is te vinden in Bijlage 3.
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Na dit inleidende gedeelte over beleid, het planmatige gehalte ervan en de

agendavorming wordt in het volgende hoofdstuk ingegaan op de opzet, methode en

operationalisatie van een aantal centrale begrippen aan de orde alsmede de

respons en de betrouwbaarheid. In de hoofdstukken 7 en 9 wordt een beschrijving

van de resultaten met betrekking tot de omvang en inhoud en de mate van

doelgerichtheid gegeven, terwijl in de hoofdstukken 8 en 10 ingegaan wordt op de

determinanten van de omvang en inhoud en de mate van doelgerichtheid van het

beleid ingegaan. In het hoofdstuk 11 worden conclusies getrokken en worden de

resultaten en hun verklaringen bediscussieerd.
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Hoofdstuk 6

Onderzoeksopzet, gebruikt instrument en operationalisatie

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de opzet van het onderzoek in relatie tot de in

hoofdstuk 5 weergegeven vraagstellingen. De keus voor de te onderzoeken

documenten (6.1) en de steekproef (6.2) komen aan de orde. Bij drie Nederlandse

gemeenten is een vooronderzoek gedaan (zie 6.3) dat er met name op is gericht

inzicht te krijgen in de moeilijkheden die zich voor kunnen doen in het hoofd-

onderzoek. Daarnaast vormden de resultaten van dit vooronderzoek een

noodzakelijke stap naar een meetinstrument op dit terrein (6.4), dat gebruikt is om

het zowel de omvang en inhoud als de mate van doelgerichtheid van het

gezondheidsbeleid mee te meten. De wijze waarop door middel van het

vervaardigde instrument het gezondheidsbeleid is gescoord wordt besproken. Op

de verschillende vraagstellingen wordt ingegaan; weergegeven wordt welke

indicatoren zijn gekozen om de omvang en inhoud van het gezondheidsbeleid (6.5),

de determinanten ervan (6.6), de mate van doelgerichtheid van het beleid (6.7) en

de determinanten ervan (6.8) mee te beschrijven. In 6.9 komen tot slot de respons

en de betrouwbaarheid aan de orde.

6.1 De te onderzoeken documenten

De eerste vraagstelling zoals die in hoofdstuk 5 is beschreven heeft betrekking op

verschillen in de kwantiteit van het gezondheidsbeleid bij gemeenten; de tweede op

de verklaring van de gevonden verschillen tussen gemeenten en de derde en

vierde op de mate van doelgerichtheid van het beleid en de verschillen daarin. Om

te kunnen komen tot een vergelijking tussen gemeenten dient gebruik gemaakt te

worden van een document dat alle gemeenten hebben. Die documenten moeten

bovendien betrekking hebben op de gehele breedte van het beleid. Immers, in

hoofdstuk 3 is weergegeven dat onder gezondheidsbeleid alle beleid verstaan

wordt dat bedoeld of onbedoeld een effect kan hebben op de gezondheidstoestand



__________________________

__________________________

Gemeentelijk gezondheidsbeleid      134

van de populatie. De keus is dan beperkt: gemeenten hebben hun plannen voor de

gehele breedte van het beleid neergelegd in het Collegeprogramma, en de

geplande uitgaven voor beleid zijn te vinden in de Begroting. Meer of andere

algemene beleidsdocumenten, die alle gemeenten hebben, zijn er niet. Op het

moment van de start van het onderzoek was het nieuwste materiaal dat een

gemeente had het Collegeprogramma 1994-1998 en de Begroting 1996; om die

reden is gekozen voor deze documenten. In het Collegeprogramma is ook, of

kunnen ook beleidsintenties zijn opgenomen die niet direct tot een financiële

vertaling hoeven te komen. Er is gekozen voor de begroting; voor maatregelen die

daarin zijn genoemd zijn ook gelden gevoteerd. De kans dat zulke maatregelen

daadwerkelijk uitgevoerd gaan worden is zeer groot. In hoofdstuk 5 is uitgebreider

op de functie van deze beide documenten ingegaan.

Uit de 636 Nederlandse gemeenten in 1995 is een steekproef getrokken (zie tabel

6.1). Aan deze gemeenten is gevraagd het Collegeprogramma 1994-1998 en de

gehele gemeentebegroting met toelichting over het jaar 1996 op te zenden. Beide

documenten zijn geanalyseerd door middel van een in 6.4 te bespreken inhouds-

analyse op het vóórkomen van voornemens met betrekking tot gezondheidsbeleid.

6.2 Steekproef

Voor een onderzoek als dit is het niet nodig om aan alle ongeveer zeshonderd

gemeenten (in 1996) vragen voor te leggen. Gekozen is voor een steekproef, die

bijna 15% van het gemeentebestand omvat. Gemeenten zijn ingedeeld in vier

groepen, te weten kleiner dan 20.000, 20.000-50.000, 50.000-100.000, en groter

dan 100.000 inwoners. Deze laatste groep gemeenten worden alle (19) in het

onderzoek betrokken, uitgezonderd Amsterdam. Amsterdam heeft een afwijkende

interne structuur met deelgemeenteraden met zelfstandige begrotingen, hetgeen

reden was om Amsterdam niet in de steekproef op te nemen. De selectie naar

grootte houdt verband met het meermalen vastgestelde positieve verband tussen

omvang en beleid.

Vervolgens is er per grootte-categorie een steekproef getrokken waarvan de

uitkomst redelijk is gespreid over het land: er is per provincie getrokken. Dat is met
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name gedaan om het verwijt te voorkomen 'dat het bij ons in de provincie toch heel

anders is'. Per provincie zijn uiteindelijk per grootte-categorie at random twee

gemeenten getrokken. Idealiter zijn dat er twee gemeenten per provincie per

grootte-categorie. Dit levert een theoretische steekproefgrootte op van [twaalf

(provincies) x drie (grootte-categorieën) x twee (gemeenten)] + negentien (grote

gemeenten) = 91 gemeenten. Na trekking van de steekproef blijken er, vanwege de

afwezigheid van gemeenten uit een bepaalde grootte-categorie in een provincie, 86

gemeenten in de steekproef te zitten. De basis voor de steekproef was de Gids

Gemeentebesturen 1995; de daarin vermelde inwonertallen hebben betrekking op 1

januari 1995.

Tabel 6.1 Overzicht provincies met gemeenten naar grootte

Naam < 20.000 20 – 50.000 50 – 100.000 > 100.000 Totaal Percentage
 aantal
gemeenten

Drenthe 30 (2)1 2 (2) 2 (2) 0 34 (6) 17,6
Flevoland 2 (2) 2 (2) 2 (2) 0 6 (6) 100
Friesland 19 (2) 10 (2) 2 (2) 0 31 (6) 19,4
Gelderland 57 (2) 25 (2) 1 (1) 3 (3) 86 (8) 9,3
Groningen 20 (2) 4 (2) 0 1 (1) 25 (5) 20
Limburg 43 (2) 9 (2) 3 (2) 1 (1) 56 (7) 12,5

Noord-Brabant 91 (2) 21 (2) 5 (2) 3 (3) 120 (9) 7,5
Noord-Holland 46 (2) 13 (2) 7 (2) 4 (3) 70 (9) 12,9
Overijssel 29 (2) 11 (2) 4 (2) 1 (1) 45 (7) 15,5
Utrecht 24 (2) 9 (2) 3 (2) 2 (2) 38 (8) 21,1
Zeeland 24 (2) 6 (2) 0 0 30 (4) 13,3
Zuid-Holland 60 (2) 23 (2) 7 (2) 5 (5) 95 (11) 11,6

Totaal 445 (24) 135 (24) 36 (19) 20 (19) 636 (86) 13,6
% per categorie 5,4 17,8 52,8 95 13,6
1)  Zonder haakjes is het aantal gemeenten in de betreffende categorie in 1995 vermeld; tussen haakjes
is het aantal gemeenten in de steekproef vermeld.
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6.3 Vooronderzoek

Alvorens met het hoofdonderzoek te beginnen is een vooronderzoek gedaan. Op

basis van de resultaten daarvan is het instrument voor het hoofdonderzoek

ontwikkeld en verder bijgesteld.

6.3.1 Doel, opzet en werkwijze

Het vooronderzoek had als doel mogelijke problemen bij de uitvoering van het

hoofdonderzoek in een vroegtijdig stadium op het spoor te komen en waar zulke

problemen aanwezig zouden blijken, met de betrokkenen te komen tot oplossingen

waarvan duidelijk was dat ze haalbaar waren.

Hiertoe is contact gezocht met de ambtenaren van drie gemeenten uit drie

verschillende grootte-categorieën uit drie verschillende provincies. Het betrof de

gemeenten Bedum (10.424 inwoners, Groningen), Opsterland (27.471 inwoners,

Friesland) en Zwolle (99.139 inwoners, Overijssel). Bij de keus van deze

gemeenten heeft een rol gespeeld naast het inwoneraantal en de ligging ervan in

drie verschillende provincies, de vraag of er van een bepaalde groottecategorie

meer dan twee zulke gemeenten in een bepaalde provincie aanwezig waren. Voor-

komen moest immers worden, dat de gemeenten uit het vooronderzoek in het

hoofdonderzoek betrokken zouden worden, of dat door opname van een gemeente

in het vooronderzoek er van een bepaalde categorie te weinig gemeenten voor het

hoofdonderzoek beschikbaar zouden zijn.

Met de betrokken gemeente-ambtenaren is in eerste instantie een gesprek gevoerd

over de achtergronden en de voorgenomen uitvoering van het onderzoek.

Vervolgens is mondeling gevraagd om het Collegeprogramma 1994-1998 en de

Begroting 1995 met toelichting. Nadat deze zijn geanalyseerd is een eerste opzet

voor een analyse-instrument voor gezondheidsbeleid gemaakt.

6.3.2 Resultaten: het onderzoeksinstrument

Uit een eerste analyse van de collegeprogramma's en begrotingen komt naar voren

dat er een zeer uitgebreid veld met beleidsprioriteiten bestaat dat ofwel vrij direct

ofwel indirect in verband gebracht kan worden met gezondheid. Een en ander roept

de vraag op, hoe de grens getrokken moet worden tussen beleidsvoornemens die
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in voldoende direct verband met volksgezondheid staan en andere voornemens die

dat niet meer doen.

Besloten is het onderzoek te beperken tot een aantal beleidsvelden, die betrekking

hebben op de inwoners van de gemeente, dus tot de publieke taak van de

gemeente. Het eigen personeelsbeleid van de gemeente als werkgever, waaronder

ook het arbobeleid is daarmee uitgesloten. Verder gaat het om beleid dat een

beoogd effect heeft op de gezondheid van de populatie, maar ook om beleid dat bij

realisatie niet beoogd toch een effect op de gezondheid kan hebben. Centraal staan

door beleid beinvloedbare omstandigheden die mede de gezondheid van de

populatie bepalen. Voor een indeling is er voor gekozen aansluiting te zoeken bij

het in hoofstuk 2 reeds toegelichte gezondheidsbeleidsmodel uit de Nota 2000

(1986); het model is hieronder nogmaals weergegeven.

Figuur 6.1 Gezondheidsbeleidsmodel uit de Nota 2000
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Teneinde de in het model genoemde categorieën een zekere mate van

concreetheid te geven  zijn de categorieën 'maatschappelijke omgevingsfactoren',

'leefwijzen' en 'gezondheidszorg' verder gedifferentieerd. Eerst zal deze

differentiatie worden weergegeven; daarna zal worden ingegaan op enkele

specifieke problemen die het gevolg zijn van de differentiatie.

Biologische factoren

Een van de categorieën van het gezondheidsbeleidsmodel uit de Nota 2000 heeft

betrekking op biologische factoren. Deze zijn niet, dan wel nagenoeg niet beïn-

vloedbaar door gemeentelijk beleid, en zijn om die reden weggelaten.

Fysieke omgevingsfactoren

Iedere gemeente kan door middel van het milieubeleid - het maken van bepaalde

plannen, het afgeven van vergunningen en het verbinden van voorwaarden

daaraan - de gezondheid van de inwoners beïnvloeden en derhalve het

gezondheidsbeleid vormgeven.

Maatschappelijke omgevingsfactoren

Tot de categorie 'maatschappelijke omgevingsfactoren' wordt gerekend de

beleidsvelden wonen/leefbaarheid/veiligheid en werken/scholing/sociale zekerheid.

Wonen is een terrein dat een grote impact op gezondheid kan hebben: het

ontbreken van een beleid op dit terrein kan leiden tot verkrotting van hele

woonwijken en ook tot het ontstaan van maatschappelijke segregatie. Ongezonde

stadswijken worden gekenmerkt door een cumulatie van problemen, zoals

verkrotting, een hoge werkloosheid en maatschappelijke segregatie. Daarnaast is

er meestal sprake van een hoge mate van (sociale) onveiligheid: reden waarom ook

het veiligheidsbeleid is meegenomen als operationalisatie. De gemeente Zwolle

omschrijft veiligheid als 'het aanwezig zijn van een acceptabele bescherming van

leven, gezondheid, goederen en basisvrijheden tegen acute of dreigende

aantastingen.' ( 1995a). Het ontstaan van de Woningwet en de sociale woningbouw

zijn in het verleden aangelegenheden geweest waar de geneeskundige inspectie

zich zeer uitvoerig mee bemoeid heeft.
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Ook werken, sociale zekerheid en scholing hebben een invloed op gezondheid. Van

mensen zonder werk is uit onderzoek bekend dat hun gezondheid slechter is dan

van mensen met werk. Een en ander zou bij gemeenten kunnen leiden tot een ook

door de volksgezondheid geïnspireerd werkgelegenheidsbeleid.

Leefwijzen

De categorie 'Leefwijzen' is onderverdeeld in vier vrij gangbare determinanten van

gezondheid waar frequent de nadruk op wordt gelegd, te weten voeding, bewegen,

alcoholgebruik en roken.

Gezondheidszorg

Het sectorale volksgezondheids- en welzijnsbeleid valt binnen de operationalisatie

van het gezondheidsbeleid: het vormt de kern ervan. Binnen het individueel-

curatieve deel van de gezondheidszorg heeft de gemeente slechts zeer beperkte

taken; binnen het collectief-preventieve deel van de gezondheidszorg en binnen het

welzijn nemen de taken van de gemeente toe. Gekozen is in eerste instantie voor

een indeling in drieën: 1) algemeen, 2) belangrijkste doodsoorzaken / gezondheids-

problemen en 3) risicogroepen.

De categorie 'algemeen' is niet verder onderverdeeld; het gaat hier om thema’s als

de GGD, de ambulance, de brandweer ed. Bij de categorie 'belangrijkste

doodsoorzaken / gezondheidsproblemen' is onderzocht of gemeenten een beleid

voeren ter zake van a) hart- en vaatziekten, b) maligniteiten en c) ongevallen en

geweld; deze laatste categorie is onderverdeeld in sociale veiligheid en

verkeersveiligheid. De categorie 'risicogroepen' valt uiteen in de subcategorieën a)

jeugd, b) ouderen, c) gehandicapten, d) vluchtelingen, e) minderheden, f)

verslaafden en g) thuislozen.

Bovengenoemde beleidsterreinen komen niet overeen met de uniforme hoofd-

functiesystematiek volgens welke gemeentebegrotingen dienden te worden

opgesteld. Deze hoofdfunctiesystematiek, zoals die er, althans tot 1997, uitzag is

hieronder weergegeven.
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Algemeen Bestuur
Openbare Orde en Veiligheid
Verkeer, Vervoer en Waterstaat
Economische Zaken
Onderwijs
Cultuur en Recreatie
Sociale Voorzieningen en Maatschappelijke Dienstverlening
Volksgezondheid en Milieu
Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting
Financiering en Algemene Dekkingsmiddelen

Figuur 6.2 Hoofdfunctiesystematiek van de gemeentebegroting ( 1995b)

Het is, ondanks de schijn van het tegendeel die deze systematiek suggereert, toch

niet altijd eenduidig onder welke hoofdfunctie een bepaalde uitgave zal verschijnen.

Zo kan 'leefbaarheid' in deze systematiek een plaats vinden in 'Openbare Orde en

Veiligheid', in 'Verkeer, Vervoer en Waterstaat', in 'Sociale Voorzieningen en

Maatschappelijke Dienstverlening', in 'Volksgezondheid' en in 'Ruimtelijke Ordening

en Volkshuisvesting'.

Een ander probleem is dat de in het kader van dit onderzoek gekozen indeling een

hoogst enkele keer zou kunnen nopen tot dubbeltellingen, wil men althans willekeur

bij de keuze van de categorie voorkomen. Een voorlichtingsproject over voeding

voor de jeugd zal met het gekozen indelingsmodel zowel bij 'Leefwijzen: voeding'

als bij 'Gezondheidszorg: risicogroepen: jeugd' onder moeten worden gebracht. Dit

leidt dan tot een dubbeltelling als men het totaal van het gezondheidsbeleid als te

verklaren variabele beschouwt. Hiervan is geen sprake meer als de analyse gericht

wordt op de verschillende beleidssectoren zoals ze in figuur 6.4.1 zijn

weergegeven; dan is er van dubbeltellingen geen sprake meer.

6.3.3 Conclusie met betrekking tot de proefgemeenten

Met betrekking tot de verkrijgbaarheid van collegeprogramma's en begrotingen kan

worden opgemerkt, dat dit geen enkel probleem heeft opgeleverd. Gebleken is

voorts, dat de omzetting van de kwalitatieve informatie uit de collegeprogramma’s

en begrotingen naar het in het kader van dit onderzoek gehanteerde kwantitatieve,

hieronder te bespreken systeem, op zich geen buitenproportionele bezwaren met
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zich bracht. De bezwaren die er waren lagen op het terrein van het ontwerpen en

verder ontwikkelen van het meetinstrument; dit wordt in 6.4 besproken.

6.4 De ontwikkeling van het meetinstrument

Gebleken is, dat in 1996 in de internationale literatuur geen meetinstrument

voorhanden was, waarmee enerzijds de omvang en inhoud en anderzijds de mate

van doelgerichtheid van gemeentelijk gezondheidsbeleid gemeten kan worden. Dat

gegeven leidde ertoe dat een instrument moest worden ontwikkeld. De eerste stap

daarbij was het doornemen van collegeprogramma's en begrotingen van de drie

proefgemeentes, zoals hierboven beschreven. Die eerste inventarisatie leidde tot

een lijst van maatregelen en doelen die ‘iets’ te maken hadden met gezond-

heidsbeleid. Maatregelen en doelen – de omvang en inhoud van het beleid en de

mate van doelgerichtheid ervan - werden in eerste instantie geregistreerd op één

niveau; enige ordening was er nog niet in gemaakt. Ook kon geen antwoord worden

gegeven op de vraag of een maatregel een doel had. Er was sprake van een

enigszins ongeorganiseerde hoeveelheid doelen en maatregelen in een nog

willekeurige volgorde. Wel bleek het na het pilot-onderzoek mogelijk om met behulp

van het voorlopige 'instrument' , in feite nog een concept-instrument uitspraken te

doen over het gezondheidsbeleid in een gemeente.

Het voorlopige instrument moest, zoveel was wel duidelijk, worden bijgesteld. Door

elkaar stonden doelen (integratie gehandicaptenbeleid in andere beleidsterreinen,

stimuleren milieubewustzijn, stimuleren zelfredzaamheid) en maatregelen (tafeltje-

dek-je, naleving leerplichtwet), terwijl doelen en maatregelen ook niet naar

onderwerp gerangschikt waren. Ook intersectorale (integratie gehandicaptenbeleid

in andere beleidsterreinen) en sectorale (stimuleren milieubewustzijn) doelen, in

feite doelen van een verschillend niveau, stonden op hetzelfde niveau. Om later

een sector als ‘wonen’ of ‘ouderen’ aan een analyse te kunnen onderwerpen was

voorts een groepering van de doelen en maatregelen op dat terrein binnen een

herkenbaar onderwerp van belang. Tenslotte was duidelijk dat drie pilotgemeenten

niet de hele variëteit aan denkbare beleidsmaatregelen en doelen

vertegenwoordigden; er moest een procedure bedacht worden om het overgrote

deel van de beleidsmaatregelen en doelen waarmee naar verwachting de
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gemeenten in het hoofdonderzoek nog zouden komen, in het instrument onder te

brengen. Kortom, het concept-instrument zou zo moeten worden bijgesteld dat:

1 doelen en maatregelen uit elkaar worden gehouden;

2 doelen van verschillend niveau uit elkaar worden gehouden;

3 samenhangende doelen en maatregelen binnen één onderwerp

gegroepeerd worden;

4 zowel de variëteit aan maatregelen als de variëteit aan doelen moest

worden vergroot.

Met een instrument dat aan deze eisen voldeed leek het mogelijk om uitspraken te

doen over de omvang en inhoud alsmede de mate van doelgerichtheid van het

gemeentelijk gezondheidsbeleid.

6.4.1 Bijstelling meetinstrument

Zoals hierboven aangegeven moet de inhoudsanalyse van het gemeentelijk

gezondheidsbeleid ertoe leiden dat uitspraken gedaan kunnen worden over

enerzijds omvang en inhoud van het beleid en anderzijds over de mate van

doelgerichtheid ervan.

Doelen - Maatregelen

Een doel is een wens die een organisatie, in casu de gemeente, zich voorgenomen

heeft te verwezenlijken; voor het verwezenlijken van een dergelijk doel wordt

gebruik gemaakt van maatregelen. Maatregelen zijn concrete voorgenomen

beleidshandelingen. Op zich was het niet moeilijk om doelen en maatregelen te

onderscheiden. Een lange lijst met ongeordende doelen en maatregelen wordt in

feite in twee delen gesplitst en opnieuw geordend in enerzijds maatregelen die iets

te maken hebben met gezondheidsbeleid en anderzijds doelen. De doelen

omschrijven een toekomstige wenselijke situatie; meestal kunnen die door het

inzetten van meerdere beleidsmaatregelen worden bereikt.  Maatregelen zijn als

categorie in eerste instantie niet verder onder te verdelen; met behulp van de

maatregelen kunnen uitspraken worden gedaan over de omvang en inhoud van het

gezondheidsbeleid.
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Doelen van verschillend niveau

In tegenstelling tot maatregelen bestaan er doelen van verschillende orde. Men kan

zich bij een maatregel afvragen, of er een soort redengeving, cq een soort doel is

gegeven. Verder zijn onderscheiden doelen die een gehele of een groter deel van

een beleidssector omvatten – sectorale doelen - en doelen die betrekking hebben

op de afstemming tussen verschillende sectoren van het gemeentelijk beleid –

intersectorale doelen. Zie voor dit onderscheid verder figuur 6.4.2. Met behulp van

de redengeving bij een maatregel, de sectorale doelen en de intersectorale doelen

kunnen uitspraken gedaan worden over de mate van doelgerichtheid van het

gezondheidsbeleid.

Groepering naar onderwerp

Doelen en maatregelen moeten worden gegroepeerd naar onderwerp. Daarvoor is

aansluiting gezocht bij het model van de Nota 2000. Hierboven is al op dit schema

met zijn vijf hoofdcategorieën ingegaan. De hoofdstructuur met zijn onderver-

delingen is weergegeven in figuur 6.3.



__________________________

__________________________

Gemeentelijk gezondheidsbeleid      144

1 Fysieke omgevingsfactoren
2 Maatschappelijke omgevingsfactoren

2.1 Wonen / leefbaarheid / veiligheid
2.2 Werken / sociale zekerheid / scholing

3 Leefwijzen
3.1 Voeding
3.2 Beweging
3.3 Alcoholgebruik
3.4 Roken

4 Gezondheidszorg
4.1 Algemeen
4.2 Belangrijkste doodsoorzaken / grote gezondheidsproblemen

4.2.1 Hart- en vaatziekten
4.2.2 Maligniteiten
4.2.3 Ongevallen en geweld (Sociale veiligheid en Verkeersveiligheid)

4.3 Risicogroepen
4.3.1 Jeugd
4.3.2 Ouderen
4.3.3 Gehandicapten
4.3.4 Vluchtelingen 
4.3.5 Minderheden
4.3.6 Verslaafden
4.3.7 Thuislozen

Figuur 6.3 Hoofdstructuur met onderverdelingen voor het meetinstrument
voor het gemeentelijk gezondheidsbeleid.

Deze indeling wordt vervolgens gecombineerd met wat er eerder in deze paragraaf

is opgemerkt over de splitsing van doelen en maatregelen, over de doelen van

verschillend niveau en het bijelkaar brengen van naar onderwerp samenhangende

doelen en maatregelen. Dat leidt tot een min of meer vaste indeling voor een

onderverdeelde categorie. Opgesomd worden eerst de mogelijke intersectorale

doelen (integratie ouderenbeleid in overig gemeentelijk beleid), dan de sectorale

doelen (ouderen zo lang mogelijk zelfstandig), en tot slot, in een enigszins logische

ordening, de maatregelen (tafeltje-dek-je). Van de maatregelen wordt altijd

aangegeven of ze wel dan niet een relatie met een doel hebben, dan wel dat een

maatregel er ‘sec’ staat, zonder enige redengeving.
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Uitbreiding variëteit doelen en maatregelen

Hierboven is er al op gewezen, dat als men de voor (de onderscheiden onderdelen

van) het gezondheidsbeleid relevante doelen en maatregelen uit drie gemeenten

verzameld heeft, men geen uitputtend overzicht heeft van alle mogelijke doelen en

maatregelen bij de Nederlandse gemeenten. Om een vollediger overzicht te krijgen

van doelen en maatregelen bij de Nederlandse gemeenten is van acht gemeenten

uit het hoofdonderzoek - twee uit iedere groottecategorie - de begroting

geanalyseerd met het doel om zoveel mogelijk verschillende doelen en

maatregelen op het spoor te komen. In feite is dit een soort tweede pilot-onderzoek;

nu echter met als enige doel meer doelen en maatregelen op het spoor te komen.

Op deze wijze kon het meetinstrument belangrijk worden uitgebreid. In een latere

fase van het onderzoek zijn deze gemeenten weer opnieuw onderzocht. Bij het

uitbreiden van de doelen en maatregelen zijn een aantal regels in acht genomen.

Bij dit onderzoek gaat het om wat de gemeente in haar rol als publiek orgaan voor

haar burgers doet. Buiten de scoop van het onderzoek vallen alle zaken die 'des

werkgevers' zijn: personeelsbeleid, arbozorg, interne milieuzorg, intern

energiebeleid etcetera.

Bij dit onderzoek gaat het om beleidsvelden die nog een relatie tot gezondheid

hebben. Die grens is altijd discutabel, maar gekozen is om er buiten te laten vallen:

archief en documentatie, monumentenzorg, musea, kunst en cultuur, bibliotheek,

en allerlei zaken met betrekking tot de interne organisatie van de gemeente.

6.4.2 Scoring

De scoringslijst die gehanteerd wordt bestaat, zoals hierboven is aangegeven, uit

vier hoofdcategorieën, te weten 1) Fysieke omgevingsfactoren; 2) Maatschappelijke

omgevingsfactoren; 3) Leefwijzen; en 4) Gezondheidszorg. Deze lijst kent een

aantal onderverdelingen die in figuur 6.4.1 zijn weergegeven.

Voor waar het gaat om de scoring is de lijst op een bepaalde manier opgebouwd.

Iedere categorie of subcategorie heeft dezelfde structuur. Het uiteindelijke

definitieve instrument is in bijlage 2 opgenomen.

Steeds wordt gevraagd naar de mate van integratie van het betreffende beleid in

overig gemeentelijk beleid of in overig beleid buiten de gemeente, bv het particulier
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initiatief  (vb: jeugdbeleid; daarover zou gezegd kunnen worden dat onderwijs,

welzijn en gezondheidszorg samen met scholen, kerken en het bedrijfsleven aan

dat jeugdbeleid vorm zouden moeten geven)

Vervolgens wordt gevraagd of het beleid een algemeen sectoraal

beleidsuitgangspunt heeft (vb: jeugdbeleid 'is er op gericht de jeugd een optimale

maatschappelijke ontplooiing te bieden die leidt tot zelfstandigheid')

Daarna komt een opsomming van maatregelen, die zijn gecategoriseerd. Bij iedere

maatregel is de vraag beantwoord of de maatregel vanuit een bepaald doel is

getroffen dan wel met redenen omkleed is genomen.

Op deze, hierboven aangegeven, niveaus moet uiteindelijk worden gescoord.

Gepoogd is een zo eenvoudig mogelijke scoring in het leven te roepen; de

samenhang over de sectorgrenzen (1), de samenhang binnen de sectorgrenzen (2)

en de doelen in verband met maatregelen (3) zijn indicatoren voor de mate van

doelgerichtheid van het beleid; aan de hand van de concrete matregelen (4) kunnen

uitspraken gedaan worden over de omvang en inhoud van het beleid.

1 Samenhang over de sectorgrenzen

Bij de analyse van gemeentelijk beleid dient men zich niet alleen af te vragen uit

welke elementen dit gemeentelijk beleid bestaat, maar ook in hoeverre een

beleidssector (0 t/m 9, zie figuur 6.2) samenhangt met andere. Bij iedere sector of

subsector zal daarom de vraag gesteld worden:

- bestaat er samenhang tussen het onderhavige beleidssector en een

andere?

Op deze vraag is gescoord op de volgende manier:

0  er zijn geen aanwijzingen voor samenhang over de sectorgrenzen;

1  er is sprake van samenhang over de sectorgrenzen.

2 Samenhang binnen de sectorgrenzen

Binnen iedere sector kan er sprake zijn van min of meer losse en toevallige

beleidsmaatregelen. De mogelijkheid bestaat ook, dat beleidsmaatregelen zijn terug

te voeren op een min of meer overkoepelend beleidsuitgangspunt of

beleidsuitgangspunten. Bij iedere sector of subsector zal de vraag gesteld worden:
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- is er sprake van een overkoepelend beleidsuitgangspunt binnen de sector?

Op deze vraag is gescoord op de volgende manier:

0 er zijn geen aanwijzingen voor een beleidsuitgangspunt binnen de sector;

1 er is sprake van een beleidsuitgangspunt binnen de sector.

3 Doelen in verband met maatregelen

Na de analyse van het sectorale niveau komt men in de meeste gevallen terecht bij

een niveau dat ligt tussen de beleidssector en de concrete maatregel. Dit niveau,

het niveau van de 'subdoelstelling', dan wel de redengeving voor een maatregel, is

als volgt gescoord:

0 er zijn geen aanwijzingen voor een dergelijk subdoelstelling;

1 er is sprake van een subdoelstelling.

4 Concrete maatregelen

Tot slot wordt aangegeven hoe het voorkomen van concrete maatregelen wordt

gescoord.

0 er zijn geen aanwijzingen voor de maatregel;

1 de maatregel is wel aanwezig.

De scoring vindt plaats aan de hand van de tekst van de begroting of het

collegeprogramma. Meestal geschiedt dit op het niveau van de concrete maatregel

(bv: uitbanning herbiciden, elimineren ongezuiverde lozingen, aandacht kwaliteit

oppervlaktewater).
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Compact en schematisch weergegeven ziet de wijze van scoren er als volgt uit.

Figuur 6.4.2 Samenhang tussen de verschillende scores

Figuur 6.4   Schematische weergave scoringsproces

Tijdens het scoringsproces bleek nog, dat soms niet duidelijk is of een gemeente

een bepaald doel heeft op een beleidsterrein. Maakt de gemeente duidelijk dat er

sprake is van een nota op dat terrein, dan wordt van de veronderstelling uitgegaan

dat er wel een doel is.

Door zo de scoring te verrichten is het mogelijk om de gegevens op het meest

concrete niveau uit het door de gemeenten gehanteerde stelsel met 9 algemene

hoofdcategorieëen uit het openbaar bestuur (figuur 6.2) over te brengen naar het

voor dit onderzoek gehanteerde stelsel met 4 categorieën, die gecentreerd zijn rond

gezondheid (bijlage 2).

De aldus verkregen waardes zijn per categorie bij elkaar opgeteld tot een

somscore. Het is mogelijk om aan te geven, wat de omvang van het

-----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

maatregel aanwezig ?

intersectoraal doel aanwezig ?

sectoraal doel aanwezig ?

gekoppeld aan doel ?
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gezondheidsbeleid in totaliteit en op een bepaald terrein is, en voorts wat de mate

van doelgerichtheid ervan is. Zo is een mogelijke uitkomst van het gebruik van dit

instrument dat een gemeente gezamenlijk bijvoorbeeld 74 maatregelen op het

terrein van het gezondheidsbeleid heeft (omvang), waarvan 65 beargumenteerd

zijn; met in totaal 12 sectorale doelen en 3 intersectorale doelen (drie aspecten van

de mate van doelgerichtheid). Van die maatregelen zijn er bijvoorbeeld 11 op het

terrein van de ouderen (inhoud).  Uiteraard kan zich hier het fenomeen wreken dat

men iets telt wat er in de praktijk niet is: een ambtenaar die zeer gedetailleerd

opschrijft wat er op zijn terrein zal gebeuren, scoort ‘beter’ dan een

beleidsmedewerker die zijn beleidsintenties wat globaler aan het papier

toevertrouwt. Oplossingen voor dit probleem hebben gemeen dat ze nog

discutabeler zijn dan met dit probleem voort te leven.

6.5 De omvang en inhoud van het beleid

De eerste vraagstelling luidde: Wat zijn de verschillen in omvang en inhoud van het

gezondheidsbeleid bij gemeenten a) in zijn totaliteit, b) naar beleidssectoren, c)

naar het onderscheid Collegeprogramma – Begroting, d) naar het onderscheid

medebewind - autonomie, e) naar frequentie per maatregel en f) naar politieke

aandacht die de verschillende maatregelen krijgen.

Deze vraag had betrekking op de zowel de omvang en als de inhoud van het

gezondheidsbeleid. De omvang van dat beleid wordt bepaald door het aantal

maatregelen, zoals in 6.4 is uiteengezet, op te tellen tot een somscore. Men

verkrijgt op deze wijze het aantal maatregelen a) in totaliteit als b) naar sector, en

naar herkomst van de beide onderzochte documenten, c) het collegeprogramma en

de begroting (zie 6.1).

Daarnaast zijn een aantal dimensies van de inhoud van het beleid onderscheiden:

de dimensie medebewind-autonomie, naar frequentie per maatregel en naar

politieke aandacht. Door na te gaan welke van de maatregelen uit bijlage 2 op een

wet berusten, wordt duidelijk welke maatregelen een gemeente autonoom treft.

Daaronder zijn zeer eenvoudige en ook hoogst complexe. Deze splitsing is
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aangebracht na overleg met een groot aantal gemeente-ambtenaren, die

gespecialiseerd waren op hun terrein.

Naast de frequentie per maatregel is de politieke aandacht die een maatregel krijgt

gepoogd te kwantificeren en weer te geven. Hierbij is te rade gegaan bij de theorie

van Winsemius (Winsemius 1986). Winsemius spreekt over de beleidslevenscyclus:

een dergelijke cyclus kent vier fasen. De eerste is ‘signalering en erkenning’, de

tweede ‘beleidsformulering’, de derde ‘oplossing’ en de vierde ‘beheer’. Deze

gedachtengang toepassend op dit materiaal zou in ideaaltypische zin betekenen,

dat maatregelen die alleen in het Collegeprogramma voorkomen, in de fase van de

‘beleidsformulering’ verkeren, en nog relatief nieuwe items zijn. Deze krijgen veel

politieke aandacht en zijn zeer levendig, zoals bijvoorbeeld een omstreden thema

als gedifferentieerde tariefheffing voor huishoudelijk afval. De items die zowel in het

collegeprogramma als in de begroting voorkomen zijn actueel, levend beleid; ze

krijgen wel politieke aandacht en zijn ‘levendig’. Het beheer tenslotte wordt gevormd

door maatregelen die niet in het collegeprogramma voorkomen, maar wel in de

begroting, zoals gladheidsbestrijding. Deze krijgen weinig politieke aandacht.

De manier waarop de politieke aandacht (PA) voor een individuele maatregel is

berekend is: het aantal malen dat een maatregel door gemeenten in hun

Collegeprogramma’s (CP) wordt genoemd, gedeeld door het aantal malen dat een

maatregel in de Collegeprogramma’s en in de Begrotingen (B) wordt genoemd,

onder aftrek van de dubbelgenoemde maatregelen (overlap). In formulevorm:

PAmaatregel = frequentie noemen maatregel in CP / (frequentie noemen maatregel in

CP + frequentie noemen maatregel in B – overlap). De zo verkregen schaal bevindt

zich tussen 0 (geen aandacht) en 1 (maximale aandacht).

6.6 Determinanten van de verschillen in omvang van het beleid

De tweede vraagstelling staat stil bij de rol van drie grote blokken verklarende

factoren te weten 1) sociaal-demografische en sociaal-economische

achtergrondfactoren, 2) politieke factoren, en 3) voor het beleidsterrein specifieke

sociale problemen. Er wordt een relatie verondersteld tussen die variabelen en de

verschillen in de omvang van het gezondheidsbeleid tussen de diverse gemeenten.
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Een en ander is in in paragraaf 5.5 en 5.6 aan de orde geweest en schematisch in

figuur 5.7 weergegeven. Van deze drie grote hoofdgroepen wordt hierna

aangegeven welke indicatoren als verklarende variabelen gebruikt zullen worden en

waaraan deze zijn ontleend. In bijlage 3 is de inhoud van deze paragraaf met

bronvermelding maar zonder verdere toelichting weergegeven. In het algemeen zijn

om verschillen in beleid met betrekking tot het Collegeprogramma 94-98 te

verklaren cijfers uit de op dat moment – maart 1994 - meest recente cijfers, dus uit

1993 gebruikt, en voor de Begroting 96 om dezelfde reden cijfers uit 1995.

6.6.1 Achtergrondfactoren: de mate van verstedelijking

Een min of meer voor de hand liggende variabele is gemeentegrootte, de vraag of

grotere gemeenten naar de omvang gemeten meer gezondheidsbeleid maken dan

kleinere kan daarmee worden beantwoord. Gemeentegrootte is bovendien een

eigenschap van een gemeente die bijna in elke andere eigenschap (politieke kleur,

opkomst, sociale problemen etc) terug is te vinden. Een dergelijke redenering geldt

ook voor de bevolkingsdichtheid. Van de beschikbare indicatoren is gekozen voor

de indicator het aantal huizen per vierkante kilometer. Voor de sociaal-economische

plaats van een gemeente, de armoede of welstand van een gemeente, is als

indicator genomen het naar de omvang van het huishouden gestandaardiseerde

inkomen. Deze variabelen komen uit het statistisch bestand Nederlandse

gemeenten van het CBS. Samen weerspiegelen deze drie variabelen de mate van

verstedelijking, die zelf een soort 'algemene probleemindicator' is.

6.6.2 Politieke factoren

Politieke factoren kunnen worden onderverdeeld naar eigenschappen die

uitsluitend te maken hebben met politieke kleur, naar eigenschappen die iets

zeggen over politieke stabiliteit en naar eigenschappen die te maken hebben met

politieke participatie. In hoofdstuk 5 is op de achtergrond van deze factoren en hun

verband met verschillen in beleid ingegaan.

Voor de factor politieke kleur wordt in dit onderzoek gebruik gemaakt van het

percentage ‘links’ in de Raad. Links – gezien als de partijen die de samenleving

willen veranderen - is omschreven als de optelsom van D66, Partij van de Arbeid,

GroenLinks, Socialistische Partij en de Lokaal Progressieve Groeperingen. De
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indeling van de lokale partijen is van het CBS afkomstig. Overige partijen, zoals

CDA, VVD, de drie kleine christelijke partijen, de Lokaal Onafhankelijke

Groeperingen, en de Lokaal Conservatieve Groeperingen zijn buiten de analyse

gelaten. Bij de activiteiten van het College is de politieke kleur niet in de analyse

betrokken.

Met betrekking tot partij-competitie wordt een dynamische dimensie en een

statische dimensie onderscheiden. De dynamische dimensie heeft betrekking op de

competitie over meerdere verkiezingen heen; de statische dimensie op de

competitie op één bepaald moment. De soms gebruikte begrippenparen zijn

stabiliteit-instabiliteit en fragmentatie-concentratie (Denters 1987). Aan dit

onderscheid wordt niet door iedere onderzoeker vastgehouden. Omdat hier verder

de dynamische dimensie in het geheel geen rol speelt is gekozen voor het hanteren

van de begrippen stabiliteit en instabiliteit. De factor politieke stabiliteit wordt in

navolging van Borge gemeten met behulp van de Herfindahl-index (Borge 1995,

353-73). Deze index is de som van de kwadraten van het zetelaantal van partij A

gedeeld door het totale zetelaantal; het zetelaantal van partij B gedeeld door het

totale zetelaantal etcetera. De grootst mogelijke waarde van deze index is 1 (er is

één partij in Raad of College); de kleinste waarde wordt bereikt als alle partijen één

zetel hebben; deze laatste waarde is afhankelijk van het totale zetelaantal in Raad

of College (1 / zetelaantal). De Herfindahl-index is gebruikt om de stabiliteit van de

Raad te berekenen. Door het gebruik van de Herfindahl-index worden kleine en

grote gemeenten onderling op dit punt goed vergelijkbaar. Het aantal zetels in de

Raad loopt volgens de Gemeentewet op met de gemeentegrootte van 9 naar 45.

De politieke participatie is gemeten met behulp van het opkomstpercentage bij de

gemeenteraadsverkiezingen in 1994.

6.6.3 Sociale problemen

De wijze waarop de meting van het gezondheidsbeleid is in dit hoofdstuk zeer

uitvoerig beschreven (zie 6.3 en 6.4). Gezondheidsbeleid is onderverdeeld in vier

hoofdcategorieën, te weten Fysieke omgevingsfactoren, Sociale

omgevingsfactoren, Leefwijzen, en Gezondheidszorg (zie paragraaf 6.4.1 en figuur

6.3). De categorie Fysieke omgevingsfactoren is niet verder onderverdeeld. De

categorie Sociale omgevingsfactoren is onderverdeeld in wonen en leefbaarheid;
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werken, scholing en sociale zekerheid; de categorie Leefwijzen in voeding;

beweging; roken; alcohol; de categorie Gezondheidszorg in gezondheidszorg

algemeen; hart- en vaatziekten; kanker; ongevallen en geweld; jeugd; ouderen;

gehandicapten; vluchtelingen; minderheden; verslaafden; en thuislozen. Voor deze

velden zijn, voorzover beschikbaar, een specifieke indicator gezocht. Om

bijvoorbeeld een verklaring te kunnen vinden voor de verschillen in ouderenbeleid

wordt als specifieke indicator gebruikt het percentage inwoners ouder dan 64 jaar.

Deze gegevens zijn bijna zonder uitzondering uit het statistische bestand

gemeenten van het CBS (Statline) afkomstig. Een volledig overzicht van de

gebruikte indicatoren met hun bron is te vinden in Bijlage 3.

6.7  Mate van doelgerichtheid van het beleid

De derde vraagstelling luidde: Wat zijn de verschillen in de mate van

doelgerichtheid van het gezondheidsbeleid bij gemeenten a) naar totaliteit, b) naar

beleidssectoren, c) naar het onderscheid Collegeprogramma – Begroting, en d)

naar politieke aandacht die de verschillende doelen krijgen.

Deze vraagstelling heeft betrekking op de mate van doelgerichtheid van het

gezondheidsbeleid. Drie verschillende aspecten van de mate van doelgerichtheid

zijn 1) het aantal malen dat maatregelen zijn gerelateerd aan doelen of met een

argumentatie in verband staan, 2) het aantal sectorale doelen en 3) het aantal

intersectorale doelen. Op deze materie is in 5.4 is ingegaan. Men verkrijgt op deze

wijze de mate van doelgerichtheid in totaliteit als naar sector, en naar

collegeprogramma en naar begroting. Ook voor intersectorale en sectorale doelen

is het mogelijk om de politieke aandacht te berekenen, op dezelfde wijze waarop

dat in 5.5 is gedaan. Komt een doel vaker voor in het Collegeprogramma dan in de

Begroting, dan is er sprake van zeer veel politieke aandacht.
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6.8  Determinanten van de verschillen in de mate van doelgerichtheid

De vierde vraagstelling gaat in op de verschillen tussen de gemeenten voor wat

betreft de doelgerichtheid van hun beleid. De gedachtegang achter het verschil in

de mate van doelgerichtheid is in paragraaf 5.6 te vinden. Doelgerichtheid van

beleid wordt bepaald door de mate van responsiviteit van een bestuur; inkomen (en

opleiding) van de burgerij is daarop van invloed. Een hoger inkomen en het bestaan

van meer sociale noden bepalen mede de eisen die de kiezers aan het bestuur

stellen; terwijl het bestaan van instabiele politieke elites een min of meer

noodzakelijke voorwaarde is die het bestuur tot een zekere mate van responsiviteit

brengt. In eerste instantie worden de verschillen tussen de gemeenten waar het

gaat om de mate van doelgerichtheid verklaard met hetzelfde model dat in 5.9 aan

de orde is geweest.

6.9  Respons en betrouwbaarheid

In deze paragraaf wordt ingegaan op de respons (6.9.1) en de betrouwbaarheid van

het materiaal (6.9.2).

6.9.1 Respons

In juni 1996 zijn 86 gemeenten aangeschreven met het verzoek het

Collegeprogramma 1994-1998 en de Begroting 1996 toe te zenden. Na een

schriftelijke reminder bedroeg de bruto respons 100%; dat wil zeggen, alle

gemeenten hadden iets gezonden, maar niet altijd het gevraagde. Alle gemeenten

die een collegeprogramma hadden, hadden dat ook gezonden; één gemeente had

geen collegeprogramma. Er zijn zeventien gemeenten die in plaats van de beleids-

of productbegroting enkele gecopieerde pagina’s over het hoofdstuk

Volksgezondheid, een dienstbegroting Welzijn of een nota van de GGD hebben

verzonden. Voorts bleken er zeventien gemeenten die een beheersbegroting in

plaats van een beleids- of produktbegroting hadden verzonden. De onmiddellijk

volledig bruikbare respons bedroeg 60%. De beide laatste categorieën zijn in 1997

nogmaals aangeschreven en - bij onvoldoende effect daarvan - telefonisch
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benaderd. Deze gezamenlijke acties leverden uiteindelijk een bruikbare respons -

collegeprogramma en beleids- of productbegroting - op van  93% . Verdeeld over

de vier groottecategorieën is het beeld als volgt.

Tabel 6.2   Bruikbare respons naar gemeentegrootte

Categorie < 20.000 20 – 50.000 50 – 100.000 > 100.000 Totaal

Aantal gemeenten   24 24  19 19  86
Bruikbare respons   22 (92%) 22 (92%)  18 (95%) 18 (95%)  80 (93%)

Over de non-respons kan worden opgemerkt dat deze gelijkmatig is verdeeld over

de verschillende groottecategorieën; verder zijn de zes niet-responderende

gemeenten verdeeld over zes provincies. In eerste instantie hebben alle 86

gemeenten gerespondeerd. Selectiviteit bij de respons is uitermate onwaarschijnlijk.

6.9.2 Betrouwbaarheid

Zoals eerder aangegeven in dit hoofdstuk heeft een inhoudsanalyse van de beide

gemeentelijke documenten plaats gevonden. Bij het vertalen van de kwalitatieve

gemeentelijke tekst naar kwantitatieve onderzoeksdata liggen individuele

voorkeuren van degeen die beoordeelt en waardeert op de loer. In dit onderzoek

gaat het, naast dit algemene probleem van de individuele voorkeur, om een aantal

verwante problemen, waarvoor een oplossing dient te worden gekozen. Gemeenten

zijn soms onduidelijk over hun doelen; dat leidt tot de vragen of er wel of niet een

doel is. Soms zijn maatregelen niet duidelijk aangegeven, of in een enkel geval is er

op meer plaatsen ruimte om een beoordeling onder te brengen. Dit type problemen

is opgelost door de collegeprogramma's en de begrotingen door drie personen5

afzonderlijk te laten beoordelen.

Het resultaat van de beoordeling en waardering, dat langs deze weg tot stand is

gekomen, is nog onvoldoende om berekeningen  mee uit te voeren. Immers, als

hetzelfde materiaal door drie personen wordt beoordeeld kunnen er met betrekking

tot een bepaalde passage maximaal drie verschillende beoordelingen ontstaan.

                                                                
5 Het betrof hier de hoofdonderzoeker alsmede een socioloog en een gemeente-accountant.
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Van de maximaal drie beoordelingen per item dient uiteindelijk één score gemaakt

te worden. Pas dan bestaat er overeenstemming over de vraag welke de

uiteindelijke variabelen zijn en wat hun waardering is en pas dan kunnen aan de

hand van het materiaal berekeningen worden uitgevoerd.

De gekozen procedure om het min of meer ‘ruwe’ materiaal – de drie beoordelingen

- te corrigeren is als volgt.

1) één van de beoordelaars is aan de hand van de tekst van het

oorspronkelijke document nagegaan waar het verschil in beoordeling vandaan

komt;

2) deze beoordelaar corrigeert de verschillen in de score, als regel zo dat de

ene afwijkende score wordt gecorrigeerd conform de beide overeenkomende

andere, tenzij er een in de oorspronkelijke tekst gelegen reden is om dat niet te

doen; in dat geval zijn beide scores aangepast aan de ene;

3) bij twijfel gaan twee onderzoekers samen de tekst van het oorspronkelijke

document na en komen zo mogelijk tot een beslissing;

4) bij overblijvende gevallen beslissen de onderzoekers gedrieën.

De correctie heeft langs deze wijze plaats gevonden; de stappen 3 en 4 bleken

vanwege het goed functioneren van de onder 2 geformuleerde meerderheidsregel

niet nodig.

Het zoekproces

De teksten van het Collegeprogramma en de Begrotingen zijn onderzocht aan de

hand van een lijst met variabelen die in de tekst van een beleidsstuk mogelijk

voorkomen; het voor dit onderzoek ontwikkelde meetinstrument. De

paragraafindeling van deze lijst is eerder in hoofdstuk 6 aan de orde geweest. Wat

er zich tijdens het scoringsproces afspeelt laat zich als volgt schetsen. Tijdens het

lezen van de tekst van de documenten vindt er een continu beoordelingsproces

plaats waarbij het gelezene van de onderzoeker al lezend min of meer bij

voortduring een kwalificatie krijgt. Gaat het hier om gezondheidsbeleid of niet? Is er

sprake van een maatregel of doel? Zo ja, welke? Het gaat, kortom, niet om een kort

stukje tekst waarbij de beoordelaar gedwongen wordt zich uit te spreken of een

variabele ofwel wel, dan wel niet aanwezig is. Een dergelijke opzet lijdt automatisch

tot een hoge mate van overeenstemming. De beoordelaars in dit onderzoek
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spreken zich alleen uit over de vraag of een tekstdeel wèl overeen komt met een

variabele uit het meetinstrument.

Bij het beoordelen van het gemeentelijk materiaal kan men in feite drie stappen

onderscheiden. Allereerst moet ieder van de drie beoordelaars zich bij het lezen

van een stukje tekst afvragen, of het tekstdeel enigerlei relatie onderhoud met het

begrip ‘gezondheidsbeleid’; dus of de passage die men leest te relateren is aan de

hoofdindeling die is weergegeven in figuur 6.3. Dit deel van het zoekproces wordt

hier ‘beoordeling’ genoemd. Daarna moet de beoordelaar zich afvragen waar hij dit

tekstdeel dan zal onderbrengen, met andere woorden bij welke variabele, zoals

weergegeven in Bijlage 2, hij dit zal onderbrengen. Dit deel van het zoekproces

wordt hier ‘toekenning’ genoemd. Tot slot moet het tekstdeel gewaardeerd worden;

de beoordelaar moet zich buigen over de vraag of een maatregel een doel heeft. Dit

deel van het zoekproces, weergegeven in figuur 6.4, wordt hier ‘waardering’

genoemd.

Toen ruim de helft van de gemeenten beoordeeld – in de hierboven aangeduide

betekenis - waren, is eerst onderzocht of tussen de drie personen

overeenstemming bestond met betrekking tot de beoordeling van de maatregelen

op het terrein van het gezondheidsbeleid. Daarna is het toekenningsproces voor

waar het gaat om de items die als maatregelen op het terrein van het

‘gezondheidsbeleid’ waren beoordeeld nader onderzocht. Tot slot is onderzocht of

de gevonden items ook op dezelfde manier zijn gewaardeerd. De mate van

overeenstemming tussen de drie onderzoekers is derhalve verduidelijkt aan de

hand van de drie aspecten ‘beoordeling’, ‘toekenning’, en ‘waardering’.

De beoordeling

Allereerst enkele opmerkingen over het materiaal. De collegeprogramma's

verschilden qua inhoud en omvang zeer; de begrotingen kwamen, zeker binnen de

gekozen groottecategorieën, meer overeen. Toch zijn er verschillen. Er zijn

gemeenten die op het moment van het onderzoek nog niet de overstap hebben

gemaakt naar een produktbegroting; de systematiek daarvan vereist dat bij

nagenoeg iedere beleidsmaatregel een doel vermeld is. Deze gemeenten hebben

nog een beleidsbegroting, die behalve de verplichte uniforme hoofdstukindeling

(figuur 6.2), een veelvormiger verschijningsvorm kent. De gemeenten uit de
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grootste categorie tenslotte hebben zeer omvangrijke dienstenbegrotingen, die zijn

samengevat in de concernbegroting. De interne beheersbegrotingen en

dienstenbegrotingen zijn buiten het onderzoek gelaten.

Tabel 6.3 Percentage van het totaal van de maatregelen met betrekking tot het
gezondheidsbeleid per beoordelaar naar de aard van het beleidsstuk

Beoordelaar 1 Beoordelaar 2 Beoordelaar 3 N

Collegeprogramma’s 65,1% 67,6% 67% 2412
Produktbegrotingen 52,9% 68,3% 67,9% 2014
Beleidsbegrotingen 58,2% 65,6% 65,1% 2510

In tabel 6.3 is weergegeven hoeveel maatregelen op het terrein van het

gezondheidsbeleid de onderzoekers gezamenlijk hebben gevonden (N), uitgesplitst

naar soort document. Vervolgens is duidelijk gemaakt welk percentage van de

hoeveelheid maatregelen op het terrein van het gezondheidsbeleid de verschillende

beoordelaars hebben gevonden, afgezet tegen de eerder gevonden som van wat

de beoordelaars gedrieën hebben gevonden. Deze hoeveelheid verschilt per type

document. De hoeveelheid per beoordelaar gevonden items varieert van 52-68%.

Een verschil naar beleidsstuk is niet waar te nemen; wel echter een systematisch

verschil naar beoordelaar.

De toekenning

Ideaal zou zijn dat verschillende beoordelaars aan dezelfde stukken tekst ook

dezelfde variabele zouden toekennen.  In de onderstaande tabel zijn de

onderzoekers in paren ingedeeld. Tussen de verschillende paren beoordelaars is

de mate van overeenstemming bij de toekenning uitgedrukt in het percentage waar

men getweeën dezelfde toekenning aan heeft gegeven van dat deel van het totaal

dat men getweeën heeft beoordeeld. Splitst men dit materiaal in

collegeprogramma's, beleidsbegrotingen, en produktbegrotingen, dan ontvouwt zich

het volgende beeld.
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Tabel 6.4 Mate van overeenstemming met betrekking tot de maatregelen die tot
gezondheidsbeleid horen tussen de beoordelaars, uitgedrukt in procenten van het totaal
dat men getweeën heeft beoordeeld, naar de aard van het beleidsstuk

Beoordelaars 1-2 Beoordelaars 2-3 Beoordelaars 1-3 Gemiddelde

N 2089 2176 2121
Collegeprogramma’s 53,3% 49,2% 50,3% 50,9%

N 1734 1918 1575
Produktbegrotingen 40,8% 43,1% 54,5% 49,5%

N 2151 2309 2023
Beleidsbegrotingen 44,4% 42,1% 53,0% 46,5%

De gevonden mate van overeenstemming is uitgedrukt als een percentage van het

totaal dat men getweeën heeft beoordeeld. Dat maakt, dat dit totaal tussen de

verschillende paren niet gelijk is, en verklaart tevens, waarom de in deze tabel

gehanteerde totalen afwijken van de in tabel 6.3 gehanteerde totalen, die

betrekking hebben op de totaalscore waartoe de drie beoordelaars gezamenlijk zijn

gekomen. Bij de collegeprogramma’s blijkt de score het dichtst bij elkaar in de buurt

te liggen (49,2-53,3%), terwijl bij de productbegrotingen de score het verst uit elkaar

ligt (40,8-54,5%) en bovendien het laagst is. Tenslotte is de mate van

overeenstemming tussen de beoordelingsparen het grootst tussen beoordelaars 3

en 1 (50,3-54,5%). De bevinding die zich tijdens het beoordelen aan de

beoordelaars opdrong was, dat de collegeprogramma’s de meest vage en

onvergelijkbare teksten zouden zijn, terwijl produktbegrotingen vanwege hun

uniforme structuur het meest overeen zouden komen. Deze verwachting stemt niet

overeen met het gevonden overeenstemmingspercentage in tabel 6.4

De waardering

Met een gelijke beoordeling en toekenning van de items die tot het gemeentelijk

gezondheidsbeleid behoren, is nog niet gegeven dat deze ook op dezelfde manier

zijn gewaardeerd. Ook hier kunnen verschillen in optreden. De mate van

overeenstemming tussen de beoordelaars waar het gaat om de vraag of een

maatregel op het terrein van het gezondheidsbeleid is gekoppeld aan een doel of

niet, is als indicator voor dit probleem genomen. Deze vraag moest bij ieder van de
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gevonden maatregelen worden beantwoord. Weergegeven is het percentage

maatregelen waarbij beide beoordelaars een doel aangaven afgezet tegen de

getweeën gevonden maatregelen.

Tabel 6.5  Mate van overeenstemming met betrekking tot de mate van onderbouwing,
uitgedrukt in het percentage maatregelen waarbij beide beoordelaars een doel aangaven
afgezet tegen de getweeën gevonden maatregelen, naar de aard van het beleidsstuk.

Beoordelaars 1-2 Beoordelaars 2-3 Beoordelaars 1-3 Gemiddelde

N 1114 1071 1067
Collegeprogramma’s 89,8% 87,0% 81,5%   86,1%

N 708 826 859
Produktbegrotingen 74,9% 82,0% 73,2%   76,7%

N 955 972 1072
Beleidsbegrotingen 57,6% 51,0% 53,3%   54,0%

Als mate van onderbouwing is in bovenstaande tabel gehanteerd de vraag of een

bepaalde maatregel een doel was gekoppeld. Per onderzoekerspaar zijn de

bevindingen afgezet tegen het aantal maatregelen dat beiden samen als

maatregelen met een doel hebben gewaardeerd. De beoordelaars hebben de

meeste overeenstemming waar het gaat om de collegeprogramma’s. Hoewel soms

wel zeer vage teksten, brengt de aard van het document met zich dat er heel vaak

doelen gegeven zijn. Een collegeprogramma is veel meer dan een begroting een

overtuigingsdocument. Iets minder blijkt dit het geval met de productbegroting,

terwijl men de grootste variatie in waardering vindt bij de beleidsbegroting; het stuk

waarin het doel niet per definitie is gegeven kent de laagste overeenstemming in

waardering.

In het begin van deze paragraaf is beschreven dat de verrichte inspanningen

uiteindelijk geleid hebben tot één score, een score waar 100% overeenstemming

over bestaat. Die score is verder in het onderzoek gebruikt om berekeningen mee

uit te voeren. De volgende hoofdstukken hebben derhalve betrekking op het

materiaal waarover volledige overeenstemming bestaat.
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6.10 Samenvatting

In dit hoofdstuk is ingegaan op de opzet van het onderzoek en de uitwerking van

enkele centrale begrippen uit dit onderzoek. Er is stil gestaan bij het meten van het

gezondheidsbeleid; bij de omvang en inhoud van dat beleid en de determinanten

ervan. Voorts is ingegaan op de mate van doelgerichtheid en de determinanten

daarvan. Voorts is ingegaan op de respons onder de gemeenten; deze is met 93%

zeer hoog. Ook de verdeling van de non-respons naar gemeentegrootte en

provincie is geen aanleiding een selectieve vertekening te vermoeden.

Het materiaal is beoordeeld door drie beoordelaars. Daarbij zijn drie stappen te

onderscheiden: het beoordelen van het materiaal, het toekennen van een variabele

aan een tekstdeel en het waarderen ervan. Er bestond bij de onderzoekers bij de

beoordeling overeenstemming over 52,9-68,3% van het in totaal gevonden

materiaal; de overeenstemming bij de toekenning tussen twee beoordelaars

bedroeg 40,8-54,5%, terwijl de overeenstemming bij de waardering varieerde van

51-89,8%. Uiteindelijk zijn van elkaar afwijkende scores in het materiaal door

middel van een meerderheidsregel aan elkaar gelijk gemaakt, zodat een score

ontstond waarover volledige overeenstemming bestond.
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Hoofdstuk 7

Omvang en inhoud van de beleidsmaatregelen

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de eerste vraagstelling, die betrekking heeft op

de omvang en inhoud van de beleidsmaatregelen (7.1). In de erop volgende

paragraaf wordt aandacht besteed aan de autonome maatregelen (7.2). Vervolgens

wordt in paragraaf 7.3 per beleidsterrein stil gestaan bij de politieke aandacht voor

de maatregelen en de frequentie van autonome maatregelen en maatregelen in

medebewind. Op mogelijke verklaringen van de verschillen in omvang van de

beleidsmaatregelen tussen gemeenten wordt in hoofdstuk 8 ingegaan.

7.1 Omvang en inhoud van het totale aantal maatregelen

Hieronder is in tabel 7.1 het gemiddelde totale aantal maatregelen en het

gemiddelde aantal maatregelen per beleidscategorie naar Collegeprogramma en

Begroting weergegeven. Daarnaast is de spreiding van het aantal maatregelen

weergegeven door middel van de standaarddeviatie en het minimum en maximum.
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Tabel 7.1 Aantal maatregelen op het terrein van het gezondheidsbeleid naar
beleidsterrein, gebaseerd op het Collegeprogramma 94-98 (79
gemeenten) en Begroting 96 (80 gemeenten)

Collegeprogramma BegrotingBeleidsterrein

Ge
middelde

Sd Min. Max. Ge
middel
de

Sd Min. Max.

Fysieke Omgevingsfactoren 6,0 4,1 0 19 15,9 4,4 7 28
Sociale Omgevingsfactoren
              Wonen 7,1 3,0 1 14 8,2 3,7 2 16
              Werken 7,3 3,9 0 17 11,7 3,5 4 21
Leefwijzen
              Voeding 0 0 0 0 0 0 0 0
              Beweging 1,8 1,6 0 7 7,1 2,5 0 12
              Alcohol 0,2 0,5 0 3 0,4 0,5 0 1
              Roken 0,1 0,3 0 1 0 0 0 0
Gezondheidszorg
Gezondheidszorg Algemeen 3,1 2,2 0 10 8,1 2,6 2 18
Grote gezondheids-
 problemen
              Hart- en vaat-ziekten 0 0 0 0 0 0 0 0
              Kanker 0,1 0,4 0 2 0,4 0,7 0 2
              Sociale Veiligheid 2,2 1,4 0 6 2,2 1,5 0 6
              Verkeersveiligheid 6,2 2,8 0 13 7,2 3,3 1 15
Risicogroepen
              Jeugd 3,2 2,7 0 12 11,6 3,7 4 19
              Ouderen 2,6 2,4 0 12 5,9 3,3 0 15
              Gehandicapten 2,3 2,2 0 9 6,6 2,9 2 13
              Vluchtelingen 2,1 1,8 0 8 4,6 2,6 0 11
              Minderheden 0,5 0,9 0 4 1,1 1,1 0 4
              Verslaafden 0,6 1,0 0 4 0,7 1,0 0 4
              Thuislozen 0,1 0,3 0 1 0,3 0,6 0 2

Totaal 45,4 22,0 8 109 91,7 26,3 38 155

Wat opvalt bij deze tabel is dat gemeenten gemiddeld genomen op verschillende

terreinen van het gezondheidsbeleid actief zijn, al zijn er soms grote verschillen

tussen gemeenten. Zo is er waar het gaat om het Collegeprogramma bijvoorbeeld

tenminste één gemeente waar geen aanduiding voor activiteiten die te maken

hebben met de fysieke omgeving in het collegeprogramma voorkomen terwijl er ook

tenminste één is die negentien activiteiten op dit terrein noemt. Waar het gaat om



__________________________

__________________________

Hoofdstuk 7                                                                                           165

de Begroting zijn deze getallen 7 en 28. Opmerkelijk is voorts, in beide

beleidsdocumenten, het nagenoeg ontbreken van gemeentelijk beleid op een

terrein waar veel gezondheidswinst is te halen, het terrein van de leefwijzen,

uitgezonderd dan het onderdeel beweging. Dit onderzoek beperkt zich tot wat de

gemeente zelf doet; de activiteiten van de GGD zijn bewust buiten beeld gehouden.

In het volgende hoofdstuk en in de discussie zal hier nog verder op worden

ingegaan. Een verklaring voor het lage activiteitenniveau op het terrein van de

leefwijzen zou gezocht kunnen worden in een soort respect voor de ‘vrijheid’ van de

burger / kiezer in het algemeen, dat mogelijk leidt tot de attributie dat als er op dit

terrein iets zou moeten gebeuren en zo er al sprake is van een publieke taak, dit

toch een taak voor de Rijksoverheid is, dan wel van een professionele organisatie,

zoals de GGD. Ook op het terrein van ‘hart- en vaatziekten’ en ‘kanker’ is een

buitengewone terughoudendheid van de gemeenten waar te nemen; mogelijk

worden activiteiten op deze terreinen primair gezien als taak van de curatieve

gezondheidszorg. De overige maatregelen kennen niet een bepaald patroon.

Vergelijkt men de collegeprogramma’s en de begrotingen met elkaar, dan is het

eerste wat opvalt dat het patroon hetzelfde is: waar gemeentelijke activiteit

ontbreekt in het ene document, ontbreekt hij ook in het andere. Ook het

omgekeerde blijkt: waar gemeentelijke activiteit aanwezig is in het ene document, is

hij dat ook in het andere. Kennelijk bestaat er een impliciete overeenstemming over

de terreinen, waar de gemeente actief zal zijn. In die zin is het beeld consequent.

Bij toetsing blijkt inderdaad een significante overeenstemming tussen het

activiteitenpatroon uitgedrukt in het aantal maatregelen in het collegeprogramma en

de begroting (correlatiecoëfficient .949; p≤.01). Wel ligt het ‘activiteitenniveau’,

gemeten aan het gemiddelde en aan het maximum, als regel hoger in de begroting.

Dat bevreemdt niet. Het collegeprogramma is een overeenkomst over voort te

zetten en te wijzigen beleid voor de komende periode. De begroting is een

compleet overzicht van alle voorziene uitgaven, en wordt soms daarnaast gebruikt

als integraal beleidskader. Het collegeprogramma is selectiever en ziet vooral op

koersveranderingen dan wel –bestendiging; de begroting is completer, en is voor

een deel ook een afspiegeling van ongewijzigd bestaand beleid.

In hoofdstuk 4 is de nationale regelgeving geïnventariseerd, die zich richt tot de

gemeenten en betrekking heeft op gezondheidsbeleid zoals hier omschreven.
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Onderzoekt men het verband tussen die nationale regelgeving enerzijds en de

gemeentelijke activiteiten anderzijds, dan blijkt niet alleen een – verwacht - positief

en significant verband tussen wetgeving en maatregelen in medebewind (.509, p =

0.05), maar er is ook een positief en significant verband tussen wetgeving en

autonome maatregelen (.770, p = 0.001), beide uit de begroting. De conclusie zou

kunnen zijn dat gemeenten op een bepaald terrein vanuit hun autonome

bevoegdheid actief zijn, en dat na een zekere tijd de Rijksoverheid door middel van

wetgeving meer eenheid in het beleid tracht aan te brengen. Vervolgens ontstaat op

een dergelijk terrein gemeentelijke activiteit in medebewind.

7.2 Omvang en inhoud van het aantal autonome maatregelen

In 7.1 is ingegaan op het totaal aantal maatregelen per beleidsterrein, dat wil

zeggen, maatregelen die door een wet zijn geinduceerd en maatregelen die een

meer of minder vrije keus van de gemeenten zijn, maar in ieder geval niet door

wetgeving worden opgelegd. De eigen voorkeuren van gemeenten komen vooral tot

uitdrukking in het zelf vastgestelde beleid. Dus dat beleid, dat tot stand komt door

gebruik te maken van de aan het gemeentebestuur toekomende autonomie. De

maatregelen die (mede) door een wet zijn geinduceerd, zijn afgetrokken van het

totaal. De wijze waarop dit is geschied is aan de orde geweest in hoofdstuk 6. Wat

overblijft zijn maatregelen waar een gemeente niet toe verplicht was, de autonome

maatregelen. De variatie tussen gemeenten is hier – althans in theorie - het grootst.

In 7.5 wordt hier nog nader op deze beide typen maatregelen ingegaan.
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Tabel 7.2 Aantal autonome maatregelen op het terrein van het gezondheidsbeleid
naar beleidsterrein, gebaseerd op het Collegeprogramma 94-98 (79
gemeenten) en Begroting 96 (80 gemeenten)

Collegeprogramma BegrotingBeleidsterrein

Gemid
delde

Sd Min. Max. Gemid
delde

Sd Min. Max

Fysieke Omgevingsfactoren 3,4 2,3 0 10 7,7 2,8 1 15
Sociale Omgevingsfactoren

Wonen 6,0 2,6 1 12 5,9 3,2 1 13
Werken 3,1 2,0 0 8 4,0 2,4 0 11

Leefwijzen
Voeding 0 0 0 0 0 0 0 0
Beweging 1,7 1,5 0 6 6,3 2,4 0 11
Alcohol 0,2 0,5 0 3 0,1 0,2 0 1
Roken 0,1 0,3 0 1 0 0 0 0

Gezondheidszorg
Gezondheidszorg Algemeen 1,2 1,0 0 4 3,0 1,5 0 9
Grote gezondheids
problemen

Hart- en vaatziekten 0 0 0 0 0 0 0 0
Kanker 0,1 0,4 0 2 0,4 0,7 0 2
Sociale Veiligheid 2,2 1,4 0 6 2,2 1,5 0 6
Verkeersveiligheid 4,6 2,4 0 11 3,8 2,8 0 11

Risicogroepen
Jeugd 2,3 1,9 0 8 7,3 2,8 1 13
Ouderen 2,4 2,2 0 11 3,8 2,9 0 12
Gehandicapten 0,9 1,2 0 5 2,2 1,9 0 8
Vluchtelingen 0,4 0,7 0 4 0,6 0,8 0 3
Minderheden 0,5 0,9 0 4 1,1 1,1 0 4
Verslaafden 0,4 0,6 0 3 0,4 0,6 0 3
Thuislozen 0,0 0,1 0 1 0,1 0,3 0 1

Totaal 29,5 14,2 7 73 48,6 18,4 15 94

Vergelijkt men de analyse van het totaal aantal maatregelen uit het

collegeprogramma en de begroting met (7.1) met de autonome maatregelen uit het

collegeprogramma en begroting, dan is een uiteraard voor de hand liggende

constatering dat het aantal maatregelen binnen nagenoeg alle terreinen is gedaald.

Die daling is niet gelijkmatig; er zijn terreinen waar geen of nauwelijks een daling

heeft plaatsgevonden (sociale veiligheid, beweging, ouderen (collegeprogramma),

minderheden), terwijl op andere terreinen een veel sterkere daling heeft

plaatsgevonden (werken, gehandicapten, vluchtelingen). De terreinen met
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maatregelen die nu min of meer ‘afwezig’ (gemiddeld aantal maatregelen < 1) zijn

hebben zich uitgebreid. In 7.1, waar alle maatregelen waren weergegeven, waren

nagenoeg afwezig maatregelen op de terreinen leefwijzen voeding, alcohol en

roken; de medische problemen kanker, en hart- en vaatziekten; en de risicogroepen

minderheden, verslaafden en thuislozen nagenoeg afwezig. Als het gaat om alleen

autonome maatregelen komen daar nog bij de risicogroepen gehandicapten en

vluchtelingen. De gemeente blijft actief waar het gaat om de terreinen fysieke

omgeving, wonen, werken, bewegen, gezondheidszorg algemeen, sociale

veiligheid, verkeersveiligheid, jeugd, en ouderen.

Bij een vergelijking tussen het collegeprogramma en de begroting komt het

algemene patroon overeen; waar in het collegeprogramma veel maatregelen tot

uitdrukking worden gebracht, worden ze dat ook in de begroting

(rangordecorrelatiecoëfficient .911; p≤.01). Wel ligt het activiteitenniveau in het

collegeprogramma op een lager niveau dan in de begroting. Twee beleidsterreinen

zijn opmerkelijk. Beweging, een van de hogere scores in de begroting, scoort zeer

laag in het collegeprogramma. Blijkbaar is het niet een beleidsterrein waar veel

beleidswijzigingen worden aangebracht. Anders is het met sociale veiligheid:

begroting en collegeprogramma geven daar dezelfde score; men zou in het

collegeprogramma een – iets – lagere score verwachten.

7.3 De verschillende beleidsterreinen nader belicht

In deze paragraaf wordt per beleidsterrein ingegaan op een aantal eigenschappen

van de maatregelen per beleidsterrein. Allereerst is per beleidsterrein nagegaan

hoe groot de ‘mate van autonomie’ is en hoe groot de ‘mate van politieke aandacht

voor een beleidsterrein’ is. Daarna zijn de meest frequente maatregelen

weergegeven en tot slot is ingegaan op de politieke aandacht die ze krijgen.

Gepoogd is nog nadere een inhoudelijke ordening aan te tonen; een en ander bleek

vanwege de aard van de data (dichotome variabelen) niet goed mogelijk.
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7.3.1 Mate van ‘autonomie’

In deze paragraaf wordt de frequentie van maatregelen naar onderwerp

weergegeven. In voorgaande paragrafen is een cijfermatige en inhoudelijke

beschrijving gegeven van het gezondheidsbeleid; doel van deze paragraaf is inzicht

te verschaffen in de frequentie van de beleidsmaatregelen, dat wil zeggen, het

aantal gemeenten dat een maatregel noemt, alsmede daardoor een inzicht te

verschaffen welke concrete maatregelen bij de gemeenten centraal staan.

Voorafgaand is nog een kwantitatief overzicht gegeven van het aantal verschillende

maatregelen dat door 80 gemeenten genoemd is, met andere woorden het aantal

maximaal mogelijke maatregelen, opgesplitst in autonome maatregelen en

maatregelen in medebewind. Bij de tabellen 7.1 en 7.2 is als maximum aantal

genoemd het maximum dat één gemeente noemt; op het terrein van de Fysieke

Omgevingsfactoren is er één gemeente die 28 in totaal noemt, en als het gaat over

de autonome maatregelen 15. In onderstaande tabel daarentegen, wordt het

maximaal aantal verschillende maatregelen genoemd, die alle gemeenten

gezamenlijk aangeven: de tachtig gemeenten noemen 40 verschillende

maatregelen op het terrein van de Fysieke Omgevingsfactoren.
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Tabel 7.3 Hoeveelheid door 80 gemeenten in Collegeprogramma en
Begroting gezamenlijk onderscheiden diversiteit van beleidsmaatregelen per
beleidsterrein met onderverdeling naar autonomie en medebewind

Beleidsterrein Totaal Autonoom Medebewind % Autonomie

Fysieke Omgevingsfactoren 40 23 17 47,6
Sociale Omgevingsfactoren

Wonen 19 16 3 68,5
Werken 24 13 11 31,5

Leefwijzen
Beweging 15 14 1 87,3

Gezondheidszorg
Gezondheidszorg

                Algemeen
23 13 10 35,1

Grote gezondheidsproblemen
Sociale Veiligheid 7 7 0 100
Verkeersveiligheid 20 15 5 45,7

Risicogroepen
Jeugd 29 21 8 62,2
Ouderen 20 16 4 57,7
Gehandicapten 21 14 7 22,6
Vluchtelingen 16 6 10 9,6
Minderheden 4 4 0 100

Gemiddeld 55,7%

Naast de opsplitsing in autonoom en medebewind per beleidsterrein is het

percentage autonome maatregelen per beleidsterrein weergegeven; dit tracht het

‘autonomiegehalte’ van een beleidsterrein weer te geven. In feite gaat het hier niet

om een juridisch autonomiegehalte, maar om het percentage van het beleid dat in

de werkelijkheid op eigen initiatief, zonder medebewindsverplichting, is gestart. Dit

is berekend door van ieder van de 80 gemeenten te bepalen hoe de verhouding

autonomie: totaal in de begroting ligt; deze getallen op te tellen en door 80 te delen.

Het op deze wijze gevonden gemiddelde percentage ‘autonomie’ op een bepaald

beleidsterrein is, gezien de steekproef, ook geldig voor andere gemeenten. Het

terrein met de minste keuzevrijheid is dat van de vluchtelingen; sociale veiligheid is

een beleidsterrrein met volledige keuzevrijheid. Het trekken van grenzen is

enigszins arbitrair, maar men zou 67% en hoger als ‘overwegend autonoom’

kunnen kenschetsen; van 33% tot 66% als ‘gemengd’ en beneden de 33% als

‘overwegend medebewind’. De terreinen Wonen, Bewegen, Sociale Veiligheid en

Minderheden zijn in deze terminologie ‘overwegend autonoom’; de beleidsterreinen
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‘Gehandicapten’ en ‘Vluchtelingen’ zijn ‘overwegend medebewind’; en de overige

terreinen zijn ‘gemengd’.

7.3.2 Mate van politieke aandacht

Voorts is een poging ondernomen om de mate van politieke aandacht voor een

individuele beleidsmaatregel te kwantificeren. Hierbij is te rade gegaan bij de

theorie van Winsemius (Winsemius 1986). In hoofdstuk 6 is hier op in gegaan.

Deze theorie toepassend op dit materiaal zou in ideaaltypische zin betekenen, dat

maatregelen die alleen in het collegeprogramma voorkomen, in de fase van de

‘beleidsformulering’ verkeren, en nog relatief nieuwe items zijn. Deze krijgen veel

politieke aandacht en zijn ‘zeer levendig’. De items die zowel in het

collegeprogramma als in de begroting voorkomen zijn actueel, levend beleid; ze

krijgen wel politieke aandacht en zijn ‘levendig’. Mogelijk zijn deze terreinen in een

stadium van beleidsverandering, waarbij niet alleen gedacht moet worden aan

beleidsintensivering, maar ook aan privatisering of taakafstoting. Het beheer

tenslotte wordt gevormd door maatregelen die niet in het collegeprogramma

voorkomen, maar wel in de begroting. Deze krijgen weinig politieke aandacht.

Om de mate van politieke aandacht voor een bepaalde, individuele

beleidsmaatregel (PA) te kwantificeren, is het aantal malen dat een maatregel door

gemeenten in hun Collegeprogramma’s (CP) wordt genoemd, te delen door het

aantal malen dat een maatregel in de Collegeprogramma’s en in de Begrotingen (B)

wordt genoemd, dit onder aftrek van de dubbelgenoemde maatregelen (overlap). In

formulevorm: PAmaatregel = frequentie noemen maatregel in CP / (frequentie noemen

maatregel in CP + frequentie noemen maatregel in B – overlap). De zo verkregen

schaal bevindt zich tussen 0 (geen aandacht) en 1 (maximale aandacht).

Komt een maatregel vaak voor in het Collegeprogramma en tegelijkertijd weinig in

de Begroting, dan ligt de uitkomst van de breuk boven tussen 0,75 en 1; dit

betekent dat een maatregel ‘zeer veel’ politieke aandacht krijgt. Ligt de uitkomst van

de breuk tussen 0,25 en 0,75 dan is er sprake van ‘levendige’ politieke aandacht.

Ligt de uitkomst van de breuk onder de 0,25 dan is er sprake van ‘beheer’. In de

frequentieverdeling komt een plotselinge daling van de waarde van de mate van

politieke aandacht niet voor; een argument om daaraan een afkappunt te ontlenen

is er niet. Het aanbrengen van de cesuur is deels arbitrair en heeft een a priori
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karakter. Voor maatregelen in medebewind geldt dat de discussie over hun

wenselijkheid op een hoger niveau heeft plaats gevonden; de discussie over de

wenselijkheid speelt zich niet primair in het Collegeprogramma af. Hooguit vindt

daar nog een discussie plaats over de verschillende uitvoeringsmodaliteiten.

Tot slot is een maat voor politieke aandacht voor een heel beleidsterrein berekend.

Om de politieke aandacht van een beleidsterrein binnen een gemeente te

berekenen, is als volgt te werk gegaan. De hoeveelheid beleidsmaatregelen binnen

een bepaald beleidsterrein in een gemeente in het Collegeprogramma, wordt

gedeeld door de hoeveelheid maatregelen op datzelfde beleidsterrein, genoemd in

het Collegeprogramma en in de Begroting, onder aftrek van de dubbel genoemde.

Deze handelwijze levert eveneens een getal op tussen 0 en 1, dat een indicator is

van de aandacht voor dat beleidsterrein. De formule hiervoor lijkt sterk op de vorige:

PAbeleidsterrein per gemeente = maatregelen in CPgemeente / (maatregelen in CPgemeente +

maatregelen in Bgemeente – overlap).

Om te komen tot een waarde voor politieke aandacht voor een beleidsterrein voor

alle gemeenten zijn de tachtig op de bovenbeschreven wijze gevonden waarden

opgeteld en gemiddeld. De uitkomst is weergegeven in tabel 7.4

Tabel 7.4   Politieke aandacht per beleidsterrein (alle gemeenten)

Beleidsterrein Politieke aandacht voor een
beleidsterrein

Fysieke Omgevingsfactoren .32
Sociale Omgevingsfactoren

Wonen .64
Werken .49

Leefwijzen
Beweging .24

Gezondheidszorg
Gezondheidszorg Algemeen .36
Grote gezondheidsproblemen

Sociale Veiligheid .65
Verkeersveiligheid .58

Risicogroepen
Jeugd .26
Ouderen .34
Gehandicapten .29
Vluchtelingen .37
Minderheden .38

Gemiddeld .41



__________________________

__________________________

Hoofdstuk 7                                                                                           173

Uit deze tabel kan worden afgeleid dat geen der terreinen een aandachtsniveau van

.75 of meer haalt. Binnen het gebied dat zich uitstrekt van .25 tot .75 liggen op één

na alle beleidsterreinen. De terreinen Wonen, Sociale Veiligheid en

Verkeersveiligheid krijgen binnen deze middengroep dan nog relatief de meeste

politieke aandacht (>.50); de terreinen Werken, Gezondheidszorg Algemeen,

Jeugd, Ouderen, Gehandicapten, Vluchtelingen en Minderheden verkeren in een

middenpositie. Het overige terrein, Beweging, krijgt weinig aandacht; het accent ligt

op het beheer.

7.3.3 Beschrijving per beleidsterrein

In de volgende paragrafen komen de frequentie van maatregelen op een bepaald

beleidsterrein aan de orde en hun politieke aandacht. De in de volgende paragrafen

voorkomende, op dit onderwerp betrekking hebbende tabellen, met daarin

frequentie en politieke aandacht, hebben alle dezelfde opbouw. Allereerst is

weergegeven – al naar gelang de hoeveelheid maatregelen – een ‘top vijf’ of ‘top

vier’ of ‘top drie’ van de maatregelen zoals ze in de Begroting voorkomen. Deze zijn

uitgesplitst naar autonome maatregelen èn maatregelen in medebewind. Ten

tweede is de in het Collegeprogramma voorkomende frequentie van de

maatregelen, in de volgorde van de Begroting, weergegeven. Vervolgens kan het

zijn, dat in het Collegeprogramma binnen de ‘top’ nog andere maatregelen

voorkwamen dan de zojuist genoemde. Deze zijn dan nog toegevoegd; daaraan is

de frequentie uit de Begroting dan weer toegevoegd. De maatregelen zijn steeds

per beleidsveld afzonderlijk weergegeven. De beleidsterreinen voeding, alcohol en

roken, alsmede hart- en vaatziekten, kanker, en thuislozen zijn niet weergegeven

vanwege het zeer kleine aantal maatregelen.

Daarna is weergegeven in hoeverre er sprake is van overlap van dezelfde

maatregelen: in hoeverre komt een maatregel zowel in het collegeprogramma als in

de begroting voor. Het tegengestelde van de overlap is het bereik: hoeveel

gemeenten noemen ofwel in hun collegeprogramma, ofwel in hun begroting één

bepaalde maatregel.
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7.3.3.1 Fysieke Omgeving

Het terrein van de fysieke omgeving bestaat uit 40 maatregelen (Kuder-Richardson

20 .68), waarvan 23 autonoom (K-R20 .52). De Kuder-Richardson 20 is een maat

voor de samenhang van dichotome items. Een deel van deze maatregelen, de

meest frequente, wordt gepresenteerd in de hierna volgende tabellen.

Tabel 7.5   Beleidsmaatregelen Fysieke Omgeving met de hoogste frequentie uit
Collegeprogramma en Begroting naar autonomie en medebewind met hun overlap en
bereik en de mate van politieke aandacht

Maatregel College
programma

Begroting Overlap Bereik Politieke
Aandacht

Autonomie
Groenvoorziening 49 (1) 79 (1) 49 79 .62
Bestrijding ongedierte 0 61 (2) 0 61 0
Natuurbescherming 10 (7) 50 (3) 7 53 .17
Milieu-educatie 29 (5) 50 (4) 18 61 .45
Algemene milieuvoorlichting 38 (3) 43 (5) 20 61 .62

Tariefdifferentiatie 42 (2) 26 (10) 19 49 .86
Uitbanning herbiciden 32 (4) 25 (12) 14 43 .74

Medebewind
Onderhoud riolen 32 (1) 79 (1) 32 79 .41
Inzameling huishoudelijk afval 20 (5) 79 (1) 20 79 .25
Onderhoud begraafplaatsen 7 (10) 77 (3) 7 77 .09
Controle vergunningvoorwaarden 28 (3) 63 (4) 21 70 .40
Inzameling industrieel afval 9 (8) 61 (5) 8 62 .15

Duurzaam bouwen 26 (4) 37 (9) 14 49 .53
Landschapsbeleid buitengebied 30 (2) 26 (11) 12 44 .55

Alvorens inhoudelijk op de tabel in te gaan, eerst een toelichting op de hier en in

volgende soortgelijke tabellen gebruikte begrippen. Onder ‘Collegeprogramma’

staan twee getallen. Het eerste geeft in absolute aantallen aan in hoeveel van de

79 gemeenten een bepaald begrip bijvoorbeeld ‘Milieu-educatie’ voorkomt [29]; het

tweede, tussen haakjes geplaatste getal (5) geeft aan welke relatieve positie dit

thema inneemt. Onder ‘Begroting’ wordt hetzelfde, maar nu van 80 gemeenten,

weergegeven. Men zou nu kunnen denken dat de 29 gemeenten die Milieu-

educatie in het collegeprogramma noemen, dezelfde zijn als de 50, die dit thema in

de begroting hebben staan. Om daar helderheid in te verschaffen, is het begrip

‘Overlap’ geintroduceerd: 18 van de 29 gemeenten met ‘Milieu-educatie’ in het
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Collegeprogramma, hebben dit thema ook in de Begroting; bijgevolg 11 gemeenten

niet. Om te laten zien hoeveel gemeenten überhaupt het begrip ‘Milieu-educatie’

noemen, dus ofwel in het Collegeprogramma, ofwel in de Begroting, is het begrip

‘Bereik’ geintroduceerd: dat is 61. In de laatste kolom is de politieke aandacht per

maatregel weergegeven. De definitie van dit begrip is hierboven gegeven; in feite

laat het zien de mate waarin het politiek meer relevante Collegeprogramma bij een

bepaalde maatregel de Begroting domineert.

De Nederlandse gemeenten onderscheiden zich, daar waar het gaat om de ‘top’

van de in de begroting genoemde beleidsmaatregelen, nauwelijks van elkaar:

bepaalde maatregelen, ook autonome,  worden door nagenoeg alle gemeenten

genoemd. De overeenkomst met het collegeprogramma is hier soms ver te zoeken.

Opmerkelijk is de positie van de ‘tariefdifferentiatie’; een dergelijke maatregel scoort

hoger in het collegeprogramma dan in de begroting. In de terminologie van

Winsemius verkeert dit thema in de fase van de probleemerkenning of de

beleidsformulering van de beleidslevencyclus (Winsemius 1986), en is nog geen

geaccepteerd beleid geworden, in de zin van in de begroting gevonden

maatregelen. Binnen deze theorie is het onderhoud van de begraafplaatsen en de

bestrijding van ongedierte – hoog op de begroting, laag dan wel geheel afwezig in

het collegeprogramma; in kwantitatieve zin 0 resp. 0.09 - een voorbeeld van een

vrijwel uitsluitend beheersmatig thema.

Het beleidsterrein van de Fysieke Omgeving kan waar het gaat om de verhouding

autonoom / medebewind gekarakteriseerd worden als een ‘gemengd’ beleidsterrein

(48,5%). De meest frequente autonome beleidsmaatregelen hebben een

gemiddelde politieke aandacht van 0.49 (0-0.86); bij de maatregelen in

medebewind is dit 0.34 (0.09-0.55). De politieke aandacht voor het gehele

beleidsterrein bedraagt 0.32.
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7.3.3.2 Wonen, leefbaarheid, veiligheid 

Het terrein van het wonen bestaat uit 19 maatregelen (K-R20 .80), waarvan 16

autonoom (K-R20 .77).

Tabel 7.6   Beleidsmaatregelen Wonen met de hoogste frequentie uit Collegeprogramma
en Begroting naar autonomie en medebewind met hun overlap en bereik en de mate van
politieke aandacht

Maatregel College
programma

Begroting Overlap Bereik Politieke
Aandacht

Autonomie
Voldoende productie woningen 68 (1) 75 (1) 64 79 .86
Buurthuizen/wijkcentra 22 (8) 61 (2) 17 66 .33
Schone woonomgeving 19 (9) 45 (3) 16 48 .36
Buurtconcierges/ -werk/ -beheer 55 (3) 43 (4) 39 59 .93

Veilige woonomgeving 60 (2) 35 (5) 31 64 .94
Gevarieerd aanbod woonmogelijk
heden

51 (4) 26 (8) 20 57 .89

Medebewind
Goed beheer (wo stadsvernieuwing) 45 (1) 75 (1) 44 76 .59
Individuele huursubsidie 0 58 (2) 0 58 0
Verdeling 43 (2) 53 (3) 32 64 .67

Uiteraard stimuleren gemeenten de woningbouw door middel van uitgifte van

bouwrijp gemaakte kavels en het afgeven van bouwvergunningen. Veel gemeenten

maken heel concreet melding van verdelingsmaatregelen. Veiligheid, in de zin van

een schone en veilige woonomgeving, is een belangrijk issue. Nieuwere thema’s in

de volkshuisvesting, die pas aan de orde komen als er voor iedereen een woning is,

zijn de veilige woonomgeving en een differentiatie in het woningaanbod. Deze

nieuwe thema’s blijken eerst – qua omvang - zichtbaar te zijn in het

collegeprogramma. Opmerkelijk is dat de Individuele Huursubsidie door 58

gemeenten genoemd wordt in de Begroting, en door geen enkele in het

Collegeprogramma. Hier functioneert de gemeente in sterke mate als loket van het

Rijk.
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Het terrein van het Wonen kan gekarakteriseerd worden als een overwegend

autonoom beleidsterrein (68,4%). Binnen het terrein lijken de diverse maatregelen

gecentreerd rond de dimensie ‘zorg voor het wonen en voor de woonomgeving’. De

meest frequente autonome beleidsmaatregelen krijgen een gemiddelde politieke

aandacht per beleidsmaatregel van 0.72 (0.36 – 0.94); bij de meest frequente

maatregelen in medebewind bedraagt dit 0.42 (0 – 0.81). De politieke aandacht

voor het gehele beleidsterrein bedraagt 0.64.

7.3.3.3 Werken, sociale zekerheid

Het terrein van het werken bestaat uit 24 maatregelen (K-R20 .73), waarvan 13

autonoom (K-R20 .66).

Tabel 7.7  Beleidsmaatregelen Werken met de hoogste frequentie uit
Collegeprogramma en Begroting naar autonomie en medebewind met hun overlap en
bereik en de mate van politieke aandacht

Maatregel College
programma

Begroting Overlap Bereik Politieke
 Aandacht

Autonomie
Minimabeleid 46 (1) 53 (1) 37 62 .74
Beroepsgerichte scholing 45 (2) 49 (2) 32 62 .73
Schuldhulpverlening/ -sanering 15 (8) 43 (3) 8 50 .30
Arbeidsbemiddeling 23 (4) 33 (4) 13 43 .53

Vrijwilligers vacaturebank etc 35 (3) 29 (5) 15 49 .71

Medebewind
Verstrekking uitkeringen 30 (7) 80 (1) 30 80 .38
Volwasseneneducatie 44 (2) 79 (2) 44 79 .56
Werkervaringsplaatsen
(JWG etc)

50 (1) 78 (3) 49 79 .63

Controle oneigenlijk gebruik 40 (5) 69 (4) 34 75 .53

Bijstand richten terugkeer arbeid 42 (4) 68 (5) 32 78 .55
Samenwerking RBA 44 (2) 57 (7) 32 69 .64

In het kader van werken en sociale zekerheid zijn de autonome maatregelen gericht

op terugkeer naar de arbeidsmarkt en op het financieel ondersteunen van de

minima. De gemeenten verstrekken in medebewind uitkeringen, doen aan

volwasseneducatie en creëren (het hele scala van) werkervaringsplaatsen.
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Dit beleidsterrein kan gekarakteriseerd worden, waar het gaat om de verhouding

autonomie / medebewind, als een ‘gemengd’ beleidsterrein; het percentage

autonomie bedraagt 31,5%. Inhoudelijk concentreert zich het beleid op dit terrein

rond de dimensie ‘het handhaven van de financiele redzaamheid’ door middel van

terugkeer in het arbeidsproces, en financiele zorg voor niet-actieven. De meest

frequente autonome maatregelen krijgen een gemiddelde politieke aandacht van

0.60 (0.30 – 0.74); bij de maatregelen in medebewind bedraagt die aandacht 0.55

(0.38 – 0.64). De politieke aandacht voor het gehele beleidsterrein bedraagt 0.49.

7.3.3.4 Beweging

Het terrein van de beweging bestaat uit 15 maatregelen (K-R20 .64), waarvan 14

autonoom (K-R20 .63).

Tabel 7.8  Beleidsmaatregelen Beweging met de hoogste frequentie uit
Collegeprogramma en Begroting naar autonomie en medebewind met hun overlap en
bereik en de mate van politieke aandacht

Maatregel College
programma

Begroting Overlap Bereik Politieke
Aandacht

Autonomie
Subsidie/exploitatie sport
accommodatie

36 (1) 77 (1) 35 78 .46

Zwemmen – anders 18 (3) 71 (2) 18 71 .25
Schoolzwemmen 9 (5) 57 (3) 7 59 .15
Aanbieden sportfaciliteiten 30 (2) 52 (4) 16 66 .45

Sportstimulering 11 (4) 44 (6) 6 49 .22

Medebewind
Bewegingsonderwijs 2 (1) 67 (1) 2 67 0.03

De gemeentelijke begroting maakt met betrekking tot beweging melding van drie

hoofdcategorieën: maatregelen die te maken hebben met accommodaties en

faciliteiten, maatregelen die op bewegingsonderwijs betrekking hebben en

maatregelen die de inwoners trachten over te halen meer te bewegen.

Het terrein Bewegen kan gekarakteriseerd worden als een overwegend autonoom

beleidsterrein (87,3%). Een nadere mate van inhoudelijke samenhang is
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gecentreerd rond het stimuleren en faciliteren van sport en beweging. De

gemiddelde politieke aandacht voor de meest frequente autonome maatregelen

bedraagt 0.31 (0.16 – 0.46); de maatregel in medebewind krijgt weinig politieke

aandacht (0.03). De politieke aandacht voor het gehele beleidsterrein bedraagt

0,24, de laagste waarde van alle beleidsterreinen.

7.3.3.5 Gezondheidszorg Algemeen

Het terrein van de gezondheidszorg –algemeen bestaat uit 23 maatregelen (K-R20

.69), waarvan 13 autonoom (K-R20 .51).

Tabel 7.9  Beleidsmaatregelen Gezondheidszorg Algemeen met de hoogste frequentie
uit Collegeprogramma en Begroting naar autonomie en medebewind met hun overlap
en bereik en de mate van politieke aandacht

Maatregel College
programma

Begroting Overlap Bereik Politieke
Aandacht

Autonomie
Algemeen maatschappelijk werk 12 (3) 77 (1) 12 77 .16
Emancipatie-beleid 31 (2) 65 (2) 28 68 .46
Sociaal raadslieden 1 (9) 20 (3) 1 20 .05
Anti-discriminatie/anti-racisme 42 (1) 20 (4) 13 49 .86

Subsidiering (buiten-)polikliniek 3 (4) 3 (10) 2 4 .75

Medebewind
Brandweer 40 (1) 80 (1) 40 80 .41
Rampenbestrijding 33 (2) 78 (2) 32 79 .42
Bijdrage aan GGD 15 (4) 78 (2) 15 78 .19
Welzijnswerk 30 (3) 70 (4) 28 72 .42

Blijkens hun begrotingen geven gemeenten waar het gaat om maatregelen in

medebewind veel aandacht aan de hulpverlening (brandweer, rampenbestrijding,

de bijdrage aan de GGD). In het collegeprogramma krijgt de GGD beduidend

minder aandacht. In de autonome sfeer besteden gemeenten veel aandacht aan

het algemeen maatschappelijk werk en emancipatie. In het collegeprogramma is

veel aandacht voor discriminatie, racisme en emancipatie. De vertaling van dit

nieuwe item naar claims in de begroting heeft nog in veel mindere mate

plaatsgevonden.
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Dit beleidsterrein kan gekarakteriseerd worden, waar het gaat om de verhouding

autonomie / medebewind, als een ‘gemengd’ beleidsterrein (35,1%). De meest

frequente autonome maatregelen krijgen een gemiddelde politieke aandacht van

0.46 (0.05 – 0.86); die voor maatregelen in medebewind bedraagt 0.36 (0.19 –

0.42). De politieke aandacht voor het gehele beleidsterrein bedraagt 0,36.

7.3.3.6 Sociale Veiligheid

Het terrein van de sociale veiligheid bestaat uit 7 maatregelen, alle autonoom (K-

R20 .52).

Tabel  7.10 Beleidsmaatregelen Sociale Veiligheid met de hoogste frequentie uit
Collegeprogramma en Begroting naar autonomie en medebewind met hun
overlap en bereik en de mate van politieke aandacht

Maatregel College
programma

Begroting Overlap Bereik Politieke
Aandacht

Autonomie
Bestrijding criminaliteit / vandalisme 55 (2) 48 (1) 35 68 .81
Jeugdcriminaliteit 25 (3) 46 (2) 14 57 .44
Meer politie-assistenten 56 (1) 34 (3) 29 61 .92

Medebewind
-

Geweldscriminaliteit, vandalisme, intensivering van de bestrijding ervan door middel

van de inzet van meer agenten en stadswachten blijkt door minder gemeenten in de

begroting te worden genoemd, hoewel deze thema’s het in het collegeprogramma

goed doen. Inhoudelijk lijken de maatregelen gecentreerd rond de dimensie

‘criminaliteitsbestrijding’.

Het terrein van de Sociale Veiligheid kan gekarakteriseerd worden als een volledig

autonoom beleidsterrein (100%). De meest frequente autonome maatregelen

krijgen een gemiddelde politieke aandacht van 0.72 (0.44 – 0.92). De politieke

aandacht voor het gehele beleidsterrein bedraagt 0,65; dit terrein staat erg in de

politieke belangstelling.
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7.3.3.7 Verkeersveiligheid

Het terrein van de verkeersveiligheid bestaat uit 20 maatregelen (K-R20 .73),

waarvan 15 autonoom (K-R20 .71).

Tabel 7.11   Beleidsmaatregelen Verkeersveiligheid met de hoogste frequentie uit
Collegeprogramma en Begroting naar autonomie en medebewind met hun overlap en
bereik en de mate van politieke aandacht

Maatregel College
programma

Begroting Overlap Bereik Politieke
Aandacht

Autonomie
Verbeteren verkeersafwikkeling 47 (3) 46 (1) 27 66 .71
Stimuleren gebruik openbaar vervoer 55 (1) 42 (2) 32 65 .85
Verkeersonderzoeken / -tellingen 4 (13) 26 (3) 1 29 .14
Bevorderen fiets- / langzaamverkeer 43 (4) 26 (3) 16 53 .81

Verkeersveiligheid kwetsbare groepen 50 (2) 17 (9) 13 54 .93

Medebewind
Controle / onderhoud wegennet 37 (2) 79 (1) 36 80 .46
Goede straatverlichting 20 (3) 70 (2) 17 73 .27
Gladheidsbestrijding 1 (5) 58 (3) 1 58 .02

Verkeersveiligheid iha 55 (1) 54 (4) 37 72 .76

Een betere verkeersafwikkeling, gepaard gaande met het stimuleren van het

openbaar vervoer, is voor ruim de helft van de gemeenten van belang. Een kleiner

aantal gemeenten probeert inzicht te krijgen in verkeersbewegingen en neemt

maatregelen om het langzaam verkeer te bevorderen. Dit laatste is een tamelijk

nieuw thema: veel meer gemeenten zeggen er wat over in het collegeprogramma

dan in de begroting. Dat is eveneens, maar dan in nog sterkere mate, het geval

voor de specifieke aandacht voor de veiligheid van kwetsbare groepen. Veel

gemeenten besteden aandacht aan het onderhoud van het wegennet in brede zin

en de verkeersveiligheid in het algemeen. Inhoudelijk lijken de variabelen

gerelateerd te zijn aan een dimensie als ‘bevorderen van de verkeersveiligheid’ en

aan ‘tegengaan automobiliteit’.

Het terrein van de verkeersveiligheid kan, waar het gaat om de verhouding

autonoom / medebewind, gekarakteriseerd worden als een ‘gemengd’

beleidsterrein (45,7%). De gemiddelde politieke aandacht voor de meest frequente
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autonome beleidsmaatregelen bedraagt 0.69 (0.14 – 0.93); de gemiddelde

aandacht voor de meest frequente maatregelen in medebewind bedraagt 0.38(0.02

– 0.76). De politieke aandacht voor het gehele beleidsterrein bedraagt 0,58.

7.3.3.8 Jeugd

Het beleidsterrein Jeugd bestaat uit 29 maatregelen (K-R20 .73), waarvan 21

autonoom (K-R20 .68).

Tabel 7.12   Beleidsmaatregelen Jeugd met de hoogste frequentie uit
Collegeprogramma en Begroting naar autonomie en medebewind met hun overlap en
bereik en de mate van politieke aandacht

Maatregel College
programma

Begroting Overlap Bereik Politieke
Aandacht

Autonomie
Kinder(dag)opvang 46 (1) 78 (1) 46 78 .59
Speel(tuin)voorzieningen 28 (2) 73 (2) 27 74 .38
Peuterspeelzalen / creches 16 (4) 70 (3) 16 70 .23
Soc-cult activ / jongerenwerk 19 (3) 69 (4) 16 72 .26
Wijk- / ontmoetingscentra 10 (5) 44 (5) 7 47 .21

Medebewind
Schoolbegeleiding en advies 18 (2) 76 (1) 18 76 .24
Leerlingvervoer 10 (3) 72 (2) 9 73 .14
Tegengaan  schoolverlaten /
-verzuim

27 (1) 62 (3) 21 68 .40

Blijkens hun begrotingen doen gemeenten tamelijk veel aan wat samengevat kan

worden als ‘jeugdbeleid’. In het collegeprogramma komt dit minder tot uitdrukking:

aan het thema ‘kinderopvang’ wordt door 46 gemeenten aandacht besteed, aan de

overige thema’s besteden minder dan dertig gemeenten aandacht. De inhoudelijke

samenhang lijkt gecentreerd rond de dimensie ‘opvang’ en rond ‘ontplooiing van

jongeren’. Het jeugdbeleid blijkt niet een zeer ‘politiek’ terrein te zijn; de lage scores

op de maat voor de politieke aandacht liggen meest in de sfeer van beheer, met

sommige erboven.

Het terrein van de Jeugd kan, waar het gaat om de verhouding autonoom /

medebewind, gekarakteriseerd worden als een ‘gemengd’ beleidsterrein (62,2%).

De gemiddelde politieke aandacht voor de meest frequente autonome
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beleidsmaatregelen bedraagt 0.33 (0.21 – 0.59); voor de meest frequente

maatregelen in medebewind is de gemiddelde aandacht 0.26 (0.14 – 0.40). De

politieke aandacht voor het gehele beleidsterrein bedraagt 0,26, de op één na

laagste score.

7.3.3.9 Ouderen

Het beleidsterrein Ouderen bestaat uit  20 maatregelen (K-R20 .75), waarvan 16

autonoom (K-R20 .72).

Tabel 7.13   Beleidsmaatregelen Ouderen met de hoogste frequentie uit
Collegeprogramma en Begroting naar autonomie en medebewind met hun overlap
en bereik en de mate van politieke aandacht

Maatregel College
programma

Begroting Overlap Bereik Politieke
Aandacht

Autonomie
Sociaal-culturele activiteiten
ouderen

9 (7) 44 (1) 4 49 .18

Woon-zorg mogelijkheden
ouderen

39 (1) 31 (2) 16 54 .72

Maaltijdvoorziening 13 (5) 28 (3) 4 37 .35
Steun huisvesting ouderen 32 (2) 27 (4) 10 49 .65
Platform ouderenzorg 20 (3) 26 (5) 10 36 .56

Integratie loketten 19 (4) 21 (8) 5 35 .54

Medebewind
Uitvoering WBO (eigen bijdrage) 2 (3) 71 (1) 2 71 .03
Indicatiecommissie 5 (2) 58 (2) 3 60 .08
Flankerend ouderenbeleid 9 (1) 34 (3) 2 41 .22

In de autonome sfeer richt de gemeente zich op het zelfstandig wonen en het aan

het maatschappelijk verkeer laten deelnemen, terwijl ook de ‘empowerment’

politieke aandacht en geld krijgt. In medebewind komen met name zaken naar

voren die te hebben te maken met uitvoering van de WBO. Binnen de variabelen

lijkt een dimensie aanwezig die met name gericht is op de zorg voor niet

geinstitutionaliseerde ouderen, die loopt van materieel (onderdak, voeding,

zelfstandig wonen) naar niet-materieel (versterking sociaal netwerk, tegengaan

isolement).
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Het terrein van de Ouderen kan gekarakteriseerd worden als een overwegend

autonoom beleidsterrein (62%). De gemiddelde politieke aandacht voor de meest

frequente autonome beleidsmaatregelen bedraagt  0.50 (0.18 – 0.72); voor de

meest frequente maatregelen in medebewind is dit 0.11 (0.03 – 0.22). De politieke

aandacht voor het gehele beleidsterrein bedraagt 0,34.

7.3.3.10   Gehandicapten

Het beleidsterrein Gehandicapten bestaat uit 21 maatregelen (K-R20 .70), waarvan

14 autonoom (K-R20 .53).

Tabel 7.14   Beleidsmaatregelen Gehandicapten met de hoogste frequentie uit
Collegeprogramma en Begroting naar autonomie en medebewind met hun overlap en
bereik en de mate van politieke aandacht

Maatregel College
programma

Begroting Overlap Bereik Politieke
Aandacht

Autonomie
Sportvoorzieningen gehandicapten 9 (4) 23 (1) 3 29 .31
Invalide parkeerplaatsen 2 (7) 20 (2) 0 22 .09
Platform gehandicapten 9 (4) 18 (3) 6 21 .43
Aanpassing toegang openbare
ruimte

21 (1) 16 (4) 7 30 .70

Verkeersvoorzieningen
gehandicapten

11 (3) 7 (10) 1 17 .65

Aanpasbaar bouwen 12 (2) 3 (12) 2 13 .92

Medebewind
Uitvoering WVG 46 (1) 79 (1) 45 80 .57
Uitvoering WSW 22 (2) 74 (2) 22 74 .30
Steun huisvesting /leef
voorzieningen

13 (4) 58 (3) 10 61 .21

Aanvullende vervoersvoorzieningen 19 (3) 41 (6) 11 49 .39

De autonome maatregelen zijn gericht op maatschappelijke participatie en

mobiliteit; ook ‘empowerment’ krijgt geld en aandacht. In de autonome sfeer is er

beperkt aandacht voor wonen en bouwen. De weergegeven maatregelen in

medebewind op het terrein van het gehandicaptenbeleid hebben bijna steeds een

relatie met de WSW en de WVG met de diverse onderdelen; deze worden vaak



__________________________

__________________________

Hoofdstuk 7                                                                                           185

genoemd. De inhoud van het beleid lijkt gecentreerd rond de dimensie ‘zorg voor de

thuiswonende gehandicapte’ en heeft zowel materiele als immateriele aspecten.

Het terrein van de Gehandicapten kan, waar het gaat om de verhouding autonomie

/ medebewind, gekarakteriseerd worden als een beleidsterrein, dat gekenmerkt

wordt door medebewind (22,6%). De gemiddelde politieke aandacht voor de meest

frequente autonome beleidsmaatregelen bedraagt 0.52 (0.09 – 0.92); voor de

meest frequente maatregelen in medebewind is die aandacht 0.37 (0.21 – 0.57). De

politieke aandacht voor het gehele beleidsterrein bedraagt 0,29.

7.3.3.11  Vluchtelingen

Het beleidsterrein Vluchtelingen bestaat uit 16 maatregelen (K-R20 . 69), waarvan 6

autonoom (K-R20 . 35).

Tabel 7.15   Beleidsmaatregelen Vluchtelingen met de hoogste frequentie uit
Collegeprogramma en Begroting naar autonomie en medebewind met hun overlap en
bereik en de mate van politieke aandacht

Maatregel College
programma

Begroting Overlap Bereik Politieke
Aandacht

Autonomie
Arbeid 12 (2) 21 (1) 6 27 .44
Sociaal-culturele activiteiten 3 (4) 10 (2) 0 13 .23

Voorlichting aan autochtonen 13 (1) 1 (6) 0 14 .93

Medebewind
ROA/VVTV 10 (6) 65 (1) 8 67 .15
Opvang, begeleiding, integratie 35 (1) 53 (2) 22 66 .53
Huisvesting 25 (3) 43 (3) 14 54 .46

Taalonderwijs 33 (2) 35 (5) 22 46 .72

Arbeid staat als het gaat om de autonome maatregelen, bovenaan in de begroting

en op de tweede plaats in het collegeprogramma. De maatregelen die in

medebewind op het terrein van het vluchtelingenbeleid genomen worden hebben

alle te maken met primaire levensbehoeften als huisvesting, of met integratie in de

samenleving. Het is de wetgeving die de mate van inhoudelijke samenhang
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bepaalt; deze lijkt gecentreerd rond de dimensie ‘zorg voor de integratie van de

vluchteling’.

Het terrein van de Vluchtelingen kan gekarakteriseerd worden als een terrein waar

maatregelen in medebewind de boventoon voeren, de mate van autonomie

bedraagt 9,6%. De gemiddelde politieke aandacht voor de meest frequente

autonome beleidsmaatregelen bedraagt 0.53(0.23-0.93); die aandacht voor de

meest frequente maatregelen in medebewind is 0.47(0.15 – 0.72). De politieke

aandacht voor het gehele beleidsterrein bedraagt 0,37.

7.3.3.12   Minderheden

Het beleidsterrein Minderheden bestaat uit 4 maatregelen, alle autonoom

(K-R20 .56).

Tabel 7.16   Beleidsmaatregelen Minderheden met de hoogste frequentie uit
Collegeprogramma en Begroting naar autonomie en medebewind met hun overlap
en bereik en de mate van politieke aandacht

Maatregel College
programma

Begroting Overlap Bereik Politieke
Aandacht
(CP/B)

Autonomie
Sociaal-culturele activiteiten 4 (3) 33 (1) 3 34 .12
Scholing / onderwijs 23 (1) 29 (2) 12 40 .57
Arbeid 12 (2) 18 (3) 3 27 .44

Medebewind
-

De meeste gemeenten noemen sociaal-culturele activiteiten in hun begroting;

scholing en arbeid komen daarna. Een volgorde met het zwaartepunt op arbeid lijkt

met het oog op een succesvolle integratie een meer voor de hand liggende keus.

De inhoudelijke samenhang lijkt gecentreerd rond de dimensie ‘zorg voor de

integratie en ontplooiing van de leden van minderheidsgroeperingen’. Overigens

dient opgemerkt, dat gemeenten minder frequent hun al langer aanwezige

minderheden noemen dan de vluchtelingen (tabel 7.3.3.11).
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Het terrein van de Minderheden kan gekarakteriseerd worden als een volledig

autonoom beleidsterrein (100%). De gemiddelde politieke aandacht voor de meest

frequente autonome beleidsmaatregelen bedraagt 0.38 (0.12 – 0.57). De politieke

aandacht voor het gehele beleidsterrein bedraagt 0,38.

7.4 Conclusie

In dit hoofdstuk is stilgestaan bij de kwantiteit en de inhoud van het beleid.

Geconstateerd kan worden (7.1) dat gemeenten gemiddeld genomen actief zijn op

een (groot) deel van de gehele breedte van het gezondheidsbeleid. Het terrein van

de leefwijzen voeding, alcoholgebruik en roken, alsmede de

gezondheidszorgprobleemvelden hart- en vaatziekten en kanker, en ook de

risicogroepen verslaafden en thuislozen krijgen weinig aandacht. De achtergrond

hiervoor is niet meteen duidelijk, maar zou kunnen liggen in  het karakter van beide

terreinen. De leefwijzen zijn nauw gelieerd aan wat traditioneel gezien wordt als

‘keuzevrijheid van het individu’; wellicht is de overheid terughoudend als het gaat

om ingrijpen in dit terrein. De beide overige genoemde terreinen waar de

gemeentelijke weinig activiteiten ontplooit, kanker en hart- en vaatziekten, liggen

misschien te dicht tegen ‘de gezondheidszorg’ aan. Voorts kan men zich voorstellen

dat een gemeente juist niet zelf taken doet die overgedragen zijn aan een

professionele organisatie als een GGD.

Bij de analyse van de autonome maatregelen (7.2) komt qua activiteiten hetzelfde

beeld naar voren; bij de terreinen met een laag activiteitenniveau komen in het

collegeprogramma de terreinen vluchtelingen en minderheden, en in de begroting

alleen het terrein vluchtelingen voor. Een vergelijking van het collegeprogramma en

de begroting met enerzijds het totaal aantal maatregelen en met anderzijds alleen

autonome maatregelen laat zien dat de activiteitenniveau’s in sommige sectoren

veel lager zijn dan in andere sectoren.

De splitsing van de door de gemeenten genoemde maatregelen in autonome

maatregelen en maatregelen in medebewind maakte het mogelijk voor ieder

beleidsterrein de ‘mate van autonomie’ te berekenen; deze varieert van 9,6%

(Vluchtelingen) tot 100% (Sociale Veiligheid). Voorts is een poging ondernomen om
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de politieke aandacht die een heel beleidsterrein krijgt, te kwantificeren. Deze

varieert, op een schaal van 0 tot 1 van 0,24 (Bewegen) tot 0,64 (Sociale Veiligheid).

Ingegaan is op de maatregelen, zoals door de gemeenten genoemd in hun

collegeprogramma en begroting. De beleidsterreinen verschillen sterk, soms lijkt de

relatie tussen collegeprogramma en begroting nagenoeg afwezig, soms lopen de

voorkeuren keurig parallel. Met behulp van een ‘mate van politieke aandacht per

individuele maatregel’-index kunnen maatregelen worden onderverdeeld in

maatregelen die ‘zeer veel’ aandacht krijgen, maatregelen die ‘veel’ aandacht van

een gemeente krijgen, en ‘beheersmaatregelen’, maatregelen die een gemeente

uitvoert zonder dat ze enige politieke lading hebben. De grenzen voor deze

driedeling zijn gelegd bij 0,75 en 0,25. In het volgende hoofdstuk zal worden

ingegaan op mogelijke verklaringen van het tot dusver gevondene.
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Hoofdstuk 8

Determinanten van beleid

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op enkele determinanten van gezondheidsbeleid.

Hiertoe wordt aansluiting gezocht bij de tweede vraagstelling. Deze tweede

vraagstelling luidde: In hoeverre hangt de omvang van het gezondheidsbeleid bij

gemeenten samen met a) sociaal-demografische en sociaal-economische

achtergrondvariabelen, b) met polititieke variabelen, c) en met de omvang van

maatschappelijke problemen? Deze vraagstelling wordt, nadat in paragraaf 8.1

wordt ingegaan op het gebruikte model en de achtergronden daarvoor, in zijn

algemeenheid benaderd (8.2) en vervolgens voor de verschillende beleidsterreinen

nagegaan (8.3). In 8.4 wordt tenslotte ingegaan op de toepasselijkheid van het

gebruikte model.

8.1 Het gehanteerde model

In paragraaf 5.9 is op basis van de literatuur het onderstaande model afgeleid. In

de volgende paragraaf zullen de data die betrekking hebben op de verschillende

beleidsterreinen in dit model worden geïntroduceerd.
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Figuur 8.1    Schematische weergave van de verschillende groepen variabelen die de
hoeveelheid gezondheidsbeleidsmaatregelen worden geacht te beinvloeden

Dit model, zoals geschetst in 5.9, kent een drietal hoofdgedachten. Allereerst moet

er voldoende ‘probleemdruk’  (een mengeling van omvang, intensiteit,

zichtbaarheid, aandacht ervoor, etcetera) aanwezig zijn om beleid te ontwikkelen.

Vervolgens moet de gemeente iets aan het probleem willen doen: het gaat hier om

de neiging tot activisme (% links in de raad), die weer wordt versterkt wordt door

een zekere mate van responsiviteit voor problemen, uitgedrukt in de mate van

competitie tussen de partijen in de raad.  Een raad met veel competie tussen

partijen is noodzakelijkerwijs actiever. Voorts speelt de opkomst, als indicator voor

burgers die in het algemeen geïnteresseerd zijn in het oplossen van problemen,

een rol. Tot slot zijn er de achtergrondvariabelen, namelijk het inwoneraantal, de

dichtheid en het gemiddelde inkomen, die de mate van verstedelijking weergeven,

en daardoor functioneren als algemene probleemindicator. De mate van
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verstedelijking is voorts sterk mede bepalend zijn voor het specifieke, aan het

beleidsveld gekoppelde probleem, en de politiek.

Het model zoals het hierboven is weergegeven is omgezet in een model waarmee

statistische analyses met behulp van Lisrel {Jöreskog & Sörbom 1993 2 /id} verricht

kunnen worden. Het model bestaat uit de elementen verstedelijking, probleem,

politieke kleur, politieke stabiliteit, politieke participatie en beleid en is weergegeven

in figuur 8.2

Figuur 8.2   Model (uitwerking van 8.1.1) met betrekking tot de determinanten van
gemeentelijk gezondheidsbeleid

De Lisrel-techniek verschaft inzicht in de sterkte van de causale invloeden van de

diverse variabelen Verstedelijking, Politieke Kleur, Politieke Stabiliteit, Politieke

Participatie en Probleem op de te verklaren variabele, Beleid. Met behulp van deze
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techniek zal worden nagegaan hoe sterk de invloeden zijn tussen de verschillende

genoemde variabelen en de hoeveelheid autonome beleidsmaatregelen per

beleidsterrein. Op drie terreinen levert de introductie van het probleem niet een

significant model op; daar is gewerkt met het model uit figuur 8.2 onder weglating

van het specifieke probleem. In bijlage 4 zijn de verschillende modellen die in een

vaste volgorde zijn onderzocht weergegeven en is de significantie van die

verschillende modellen per beleidsterrein alsmede de verklaarde variantie

weergegeven. De omvang van het beleidsterrein is uitgedrukt in de hoeveelheid

autonome maatregelen uit de begroting.

8.2 De invloeden samengevat

Hieronder worden allereerst de invloeden uit het model samengevat in tabel 8.2.

Daarna wordt ingegaan op de invloed van de verstedelijking op de politieke

variabelen, dan op het probleem. Vervolgens wordt de invloed van de politieke

variabelen op het beleid besproken; en tot slot de invloed van het probleem op het

beleid. Hieronder worden eerst de verschillende invloeden in een tabel

weergegeven. Deze zijn gestandaardiseerd en mogen derhalve met elkaar

vergeleken worden.
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Tabel 8.1   Verband tussen verstedelijking en politieke variabelen en tussen
verstedelijking en probleem;
invloed van de politieke variabelen en het probleem op beleid

Beleids
terrein

V1

à
Kleur

V
à
Stab.

V
à
Part.

V
à
Prob.

Kleur
à
Beleid

Stab.
à
Beleid

Part.
à
Beleid

Prob.
à
Beleid

R2

beleid

P
model

?2
mode

N

Fys.Omgev. .56*** -.51*** -.70*** -.88*** -.02 -.03 -.17 -.09 .06 .46 13.84
69

Wonen .52*** -.52*** -.61*** -- .28** -.23* -.21* -- .28 .16 13.15 80
Werken .51*** -.52*** -.60*** -- .26** -.03 -.24* -- .17 .49 8.49 80
Bewegen .52*** -.51*** -.60*** .24* .06 -.08 -.15 .24* .13 .74 10.36 80
GezZorg Alg. .52*** -.51*** -.60*** .24* .22* -.17 -.18‡ -.01 .17 .43 14.32 80
Soc. Veiligh. .52*** -.52*** -.60*** -- .03 -.03 -.22* -- .06 .32 10.42 80
Verk. Veiligh. .53*** -.52*** -.61*** -.32** .10 -.09 -.14 .06 .06 .17 18.95 80
Jeugd .57*** -.52*** -.65*** -.48*** .25* -.06 -.28** .15 .19 .17 18.82 80
Ouderen .52*** -.51*** -.59*** .29* .08 -.06 -.17‡ .19‡ .11 .64 11.56 80
Gehandicapten .52*** -.52*** -.59*** .29* -.13 -.15 -.16 -.13 .08 .59 12.20 80
Minderheden .50*** -.52*** -.63*** .87*** .17 -.25* -.22‡ .04 .25 .91 7.62 80

Vet* p = 0,05; vet** p = 0,01; vet*** p = 0,001; vet‡ p = 0,10
Pmodel p ≥ 0,05
1) V = Verstedelijking; Stab. = Stabiliteit; Part. = Participatie; Prob. = Probleem; R2

beleid = verklaarde
variantie beleid

Alvorens in te gaan op de specifieke inhoud van de tabel zal eerst de opzet van de

tabel worden toegelicht. In de tabel is weergegeven de waarde, per beleidsterrein,

van de invloedsrelaties uit figuur 8.2. Er zijn twee mogelijke manieren om de tabel

te lezen; deze komen hieronder in 8.2 en 8.3 aan de orde. Allereerst wordt

ingegaan op de invloed van de modelvariabelen op elkaar; bijvoorbeeld van

verstedelijking op politieke kleur. In 8.3 wordt de tabel naar beleidsterrein

besproken. Waar het gaat om Ouderen is bijvoorbeeld achtereenvolgens

weergegeven de invloed van de mate van verstedelijking op politieke kleur, op

politieke stabiliteit, op politieke participatie en op het probleem. Vervolgens worden

de invloeden van politieke kleur, politieke stabiliteit en politieke participatie op de

hoeveelheid autonome beleidsmaatregen in de begroting weergegeven, waarna de

invloed van het probleem op het beleid volgt. In de laatste kolommen worden de

verklaarde variantie van het beleid vanuit kleur, stabiliteit, participatie en probleem

genoemd, de significatie van het model en het aantal gemeenten.



__________________________

__________________________

Hoofdstuk 8                                                                                           195

8.2.1 Verstedelijking

De verstedelijking is een latente variabele, samengesteld uit een drietal gemeten

variabelen, te weten de gemeentegrootte (inwoneraantal gemiddeld 69.241; van

3.331 tot 598.521), het naar de omvang van het huishouden gestandaardiseerde

inkomen per huishouden (gemiddeld fl. 31.639; van fl. 28.050 tot fl. 37.950), en een

dichtheidsmaat, het aantal huizen per vierkante kilometer (gemiddeld 523; van 17

tot 2953). Deze gegevens variëren per gemeente, en zodoende kan per gemeente

uit dezelfde gegevens de hoogte van de latente variabele verstedelijking worden

vastgesteld. Per beleidsterrein zijn er kleine verschillen in de onderlinge bijdrage

van de drie variabelen: de factorlading voor het inwoneraantal varieert tussen .73

en .84; die voor het inkomen van -.19 tot -.23; en die voor de dichtheid van .71 tot

.76. Deze factorladingen van deze drie indicatoren geven de correlatie tussen de

een afzonderlijke indicator en de latente variabele weer. De verstedelijking blijkt een

buitengewoon krachtige verklarende variabele te zijn voor alle politieke variabelen

en oefent steeds een significante invloed uit op de probleemvariabele.

8.2.2 Verstedelijking en politieke kleur

De verstedelijking oefent steeds een zeer significante, positieve invloed uit op

politieke kleur. Politieke kleur is geoperationaliseerd als het percentage links in de

raad. Links is de optelsom van D66, PvdA, GrL, SP, en de door het CBS als

zodanig als ‘Lokaal Progressieve Partij’ gekarakteriseerde partijen. Het percentage

links is gemiddeld 38,1% en ligt tussen 0 en 66,7%. Het verband tussen

verstedelijking en links in de raad is zeer sterk; het varieert van .50 tot .57. De

verstedelijking bepaalt in hoge mate, en wel in positieve zin, de politieke kleur.

8.2.3 Verstedelijking en politieke stabiliteit

De verstedelijking oefent eveneens een zeer significante, maar nu negatieve

invloed uit op politieke stabiliteit. Politieke stabiliteit is geoperationaliseerd door

middel van de Herfindahl-index (de som van de kwadraten van het aandeel van het

aantal zetels van de partijen op het totaal aan raadszetels). De beide mogelijke

uitersten, slechts één partij in de raad (uitkomst: 1) dan wel evenveel partijen als

raadszetels (uitkomst: 1/aantal raadszetels), komen in de praktijk in Nederland niet

voor. De waarde van politieke stabiliteit van de raad in de steekproef bedraagt
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gemiddeld .20 en varieert van .13 (instabiel) tot .40 (stabiel). Het verband met

verstedelijking is zeer sterk; het varieert van -.51 tot -.52. De verstedelijking bepaalt

in hoge mate, en wel in negatieve zin, de politieke stabiliteit.

8.2.4 Verstedelijking en politieke participatie

De verstedelijking oefent eveneens een zeer significante, en ook negatieve invloed

uit op politieke participatie. Politieke participatie is geoperationaliseerd als het

opkomstpercentage bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1994; in dat jaar

bedroeg het gemidddelde opkomstpercentage 66,7%; dit varieerde van 55,6% tot

91,3%. Het verband met verstedelijking is zeer sterk; het varieert van -.59 tot -.70.

De verstedelijking bepaalt in hoge mate, en wel in negatieve zin, de politieke

participatie.

8.2.5 Verstedelijking en probleem

De invloed van de verstedelijking op het probleem is wel steeds significant, maar de

sterkte en de richting van het verband verschillen van de over alle beleidsterreinen

constante invloed van verstedelijking op de politieke variabelen. Per beleidsterrein

is gekozen voor een specfiek, bij het beleidsterrein passend probleem; dat houdt in

dat met ‘het probleem’ steeds een ander gegeven wordt bedoeld. Vijfmaal is de

invloed van de verstedelijking op het probleem positief. Bij ‘bewegen’ is de invloed

van de verstedelijking op het probleem .24 (de hart- en vaatziektensterfte / 10.000);

deze sterfte bedraagt gemiddeld 34,2 per 10.000 en ligt tussen 5,0 en 59,4 per

10.000. Bij ‘gezondheidszorg algemeen’ is de invloed van de verstedelijking .24 (de

hart- en vaatziektensterfte + de sterfte uitwendige oorzaken / 10.000); deze sterfte

bedraagt gemiddeld 37,6 per 10.000 en ligt tussen 8,3 en 65,6 per 10.000. Op de

beleidsterreinen ‘ouderen’ en ‘gehandicapten’ is de invloed van de verstedelijking

op het probleem .29; het percentage meer dan 64-jarigen is gemiddeld 13,0% en

ligt tussen 5,2 en 21,1%.  Bij ‘minderheden’ is de invloed van de verstedelijking op

het probleem .87; het percentage niet-Nederlanders is gemiddeld 3,9%; de uiterste

waarden zijn 0,4 en 13,4%.

Driemaal is de invloed van de verstedelijking op het probleem negatief. De invloed

van de verstedelijking op het probleem is bij ‘fysieke omgeving’ -.88 (de gescheiden

fractie van het huishoudelijk afval). Deze fractie is gemiddeld 189,2 kg per
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huishouden; de uiterste waarden bedragen 56,3 en 416 kg per huishouden. De

scheiding van huishoudelijk afval aan de bron is in grote steden met hoogbouw veel

moeilijker dan in gemeenten met relatief veel vrijstaande woningen; het negatieve

verband kan op deze manier worden verklaard. Dan is bij de ‘verkeersveiligheid’ de

invloed van verstedelijking op het probleem -.32 (het aantal doden en gewonden in

het verkeer / 10.000). Het aantal verkeersslachtoffers bedraagt gemiddeld 11,3 per

10.000 inwoners; de uiterste waarden bedragen 3,0 en 21,3 per 10.000 inwoners.

De verklaring voor het negatieve verband met verstedelijking moet waarschijnlijk

worden gezocht in de tweebaanswegen met 80 km als maximumsnelheid; deze zijn

onveilig en bevinden zich buiten de stedelijke gebieden. De invloed van de

verstedelijking op het probleem bij het beleidsterrein ‘jeugd’ is -.48. Het percentage

onder de 20-jarigen is gemiddeld 25,2% en varieert tussen 18,2 en 44,6%. De

verklaring hiervoor ligt waarschijnlijk bij het in de randgemeenten wonen van

mensen met kinderen. De invloed van de verstedelijking op het probleem is steeds

significant, waarbij de richting van de invloed, zoals verwacht mocht worden,

probleemafhankelijk is.

8.2.6 Politieke kleur en beleid

Waar het gaat om de invloed van politieke kleur (het percentage links in de raad) op

de te verklaren verschillen tussen gemeenten inzake hun beleid, lijkt er sprake van

een tweedeling in de beleidsterreinen. Er zijn beleidsterreinen (wonen, werken,

gezondheidszorg algemeen, jeugd) waar een significant en positief verband bestaat

tussen politiek links en de hoeveelheid beleid. Bij de overige beleidsterreinen is de

invloed niet alleen niet significant, maar tegelijkertijd ook zeer gering.

8.2.7 Politieke stabiliteit en beleid

De invloed van politieke stabiliteit op het beleid is in het algemeen steeds negatief:

hoe stabieler, hoe minder beleid. Er zijn beleidsterreinen (wonen, minderheden)

waar deze negatieve invloed significant is; op de overige beleidsterreinen is deze

invloed zeer gering.
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8.2.8 Politieke participatie en beleid

De invloed van politieke participatie op het beleid is in het algemeen steeds

negatief: hoe hoger de opkomst, hoe minder beleid. Er zijn beleidsterreinen (wonen,

werken, sociale veiligheid, jeugd) waar deze invloed significant is; op een aantal

beleidsterreinen (gezondheidszorg algemeen, ouderen, minderheden) is de invloed

niet significant (p = 0,05), maar wel bij p = 0,10. Op de overige beleidsterreinen is

deze invloed zeer gering.

8.2.9 Probleem en beleid

Op een aantal terreinen bestaat een significante (bewegen), of niet bij p = 0,05

significante maar wel bij p = 0,10 significante (ouderen) positieve invloed van het

probleem op het beleid. Bij de overige terreinen is die invloed zeer gering. Zoals

hierboven aangegeven is het probleem bij drie terreinen (wonen, werken, sociale

veiligheid) uit het model gelaten; het handhaven ervan leverde geen significant

model op.

8.2.10 Verstedelijking en beleid

In de van het gebruikte model afgeleide tabel hierboven is niet de rechtstreekse

invloed van verstedelijking op beleid weergegeven; deze is separaat onderzocht. In

de tabel hieronder zijn de invloeden die door de Verstedelijking op de diverse

beleidsterreinen worden uitgeoefend, weergegeven. Het model is een model met

slechts twee variabelen, verstedelijking en beleid, waarin slechts hun onderlinge

samenhang wordt onderzocht. In de laatste drie kolommen zijn de invloeden van de

afzonderlijke elementen van verstedelijking weergegeven die alle drie, zonder

samen te komen in de latente variabele verstedelijking, in één model zijn

ondergebracht en op die wijze tegelijkertijd de omvang van het beleid beïnvloeden.
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Tabel 8.2   Invloed van verstedelijking op beleid en van de onderdelelen van
verstedelijking op beleid
Beleidsterrein Verstedelijking

à Beleid
Inwoneraantal
à Beleid

Bevolkingsdichtheid
à Beleid

Inkomen
à Beleid

Fysieke Omgeving .00 .11 .07 .07
Wonen .26** .30** .48** -.05
Werken .27** .31** .34** -.20‡
Bewegen .15‡ .10 .18 -.14
Gezondheidszorg
Algemeen

.24** .32** .42** -.03

Sociale Veiligheid .09 .12 .28* .09
Verkeersveiligheid .02 .14 .22* .19‡
Jeugd .09 .15 .26* .09
Ouderen .16* .25* .31** .01
Gehandicapten -.03 .12 .12 .20‡
Minderheden .20* .29** .27* -.12

*  p = 0,05; ** p = 0,01; *** p = 0,001; ‡  p = 0,10

Uit de tabel blijkt dat de invloed van de verstedelijking op de terreinen Wonen,

Werken, Gezondheidszorg Algemeen, Ouderen en Minderheden steeds significant

en positief is. Op het terrein van het Bewegen is de invloed niet significant bij p =

0,05, maar wel bij p = 0,10. Op de overige terreinen, Fysieke Omgeving, Sociale

Veiligheid, Verkeersveiligheid, Jeugd en Gehandicapten is de invloed niet

significant. Hoe meer verstedelijkt een gemeente is, hoe meer beleid er is op de

terreinen Wonen, Werken, Gezondheidszorg Algemeen, Ouderen en Minderheden.

De invloed van het inwoneraantal is op dezelfde terreinen significant en positief,

evenals de invloed van de bevolkingsdichtheid, dat daarnaast ook op de terreinen

Sociale Veiligheid, Verkeersveiligheid en Jeugd een significante en positieve

invloed uitoefent op het aantal beleidsmaatregelen.

8.2.10 Een tussenbalans: de uitkomsten samengevat

De verstedelijking is een uitermate belangrijke factor, die in alle andere

gehanteerde variabelen uit het gehanteerde model doorwerkt. Politieke kleur – de

wilscomponent - lijkt op een aantal terreinen van belang, maar niet op alle. De

invloed van stabiliteit is, behalve bij wonen en minderheden, op geen enkel van de

onderscheiden terreinen aantoonbaar. Wel is opmerkelijk de invloed die een lage

participatie - significant op het terrein van het wonen, werken, sociale veiligheid, en

jeugd - heeft, of lijkt te hebben. De invloed van de omvang van het probleem doet
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er, over alle beleidsterreinen, minder toe. De verstedelijking zelf heeft op vijf

terreinen een significante en positieve invloed op het beleid.

8.3 De uitkomsten van het model naar beleidsterrein

Hieronder zullen achtereenvolgens worden besproken de in tabel 8.2 aan de orde

komende beleidsterreinen Fysieke Omgeving, Wonen, Werken, Beweging,

Gezondheidszorg Algemeen, Sociale Veiligheid, Verkeersveiligheid, Jeugd,

Ouderen, Gehandicapten, en Minderheden.

8.3.1 Fysieke omgeving

Het milieubeleid is in vergelijking met de overige beleidsterreinen een vrij

omvangrijk beleidsterrein; het aantal maatregelen is 40, daarvan zijn er 23

autonoom en 17 in medebewind (zie 7.4). Men zou dan mogen verwachten, dat

binnen het overblijvende autonome deel een ruime variatie aan beleidsmaatregelen

aanwezig is. Als probleem is gebruikt de gescheiden fractie van het huishoudelijk

afval per inwoner. Een betere variabele zou zijn geweest de totale hoeveelheid

huishoudelijk afval, maar vanwege de privacy van een uit de algemene middelen

gefinancierde publiekrechtelijke rechtspersoon (sic!) verschaffen zowel VROM als

CBS dit op zich openbare gegeven niet. De invloed van kleur, stabiliteit, participatie

en probleem zijn niet significant. De verstedelijking heeft een zeer sterke,

significante invloed op alle drie politieke variabelen; de invloed op de

probleemvariabele is significant, maar in vergelijking met de andere

beleidsterreinen niet zeer sterk. Van de variatie in beleidsinspanningen, uitgedrukt

in aantallen maatregelen in de begroting, tussen gemeenten op het terrein van de

fysieke omgeving kan 6% worden verklaard door de in het model ingebrachte

verklarende variabelen.

8.3.2 Wonen

Het terrein van het wonen is – uitgedrukt in hoeveelheid beleidsmaatregelen - een

redelijk omvangrijk beleidsterrein: het omvat 19 mogelijke maatregelen, daarvan

zijn 16 autonoom. Diverse problemen op het terrein van het wonen – koop-huur-
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ratio, percentage individuele huursubsidie, leegstandspercentage – hebben, zowel

afzonderlijk als in combinatie met elkaar een zeer geringe invloed of maken, dat het

model niet significant is. Op basis daarvan is besloten het probleem in zijn geheel

weg te laten. De invloed van kleur, stabiliteit en participatie zijn significant. Hoe

linkser, hoe meer beleid. Bij de stabiliteit en de participatie is de invloed zoals

steeds andersom: hoe instabieler, en hoe lager de opkomst, hoe meer beleid. De

verstedelijking heeft een zeer sterke, significante invloed op alle drie politieke

variabelen. Van de variatie in beleidsinspanningen, uitgedrukt in aantallen

autonome maatregelen in de begroting, tussen gemeenten op het terrein van het

wonen kan 28% worden verklaard door de in het model ingebrachte verklarende

variabelen. Toevoegen van de rechtstreekse invloed van de verstedelijking doet de

verklaarde variantie niet stijgen.

8.3.3 Werken

Het terrein van het werken is – uitgedrukt in hoeveelheid beleidsmaatregelen - een

redelijk omvangrijk beleidsterrein: het omvat 24 mogelijke maatregelen, daarvan

zijn dertien autonoom. Diverse problemen op het terrein van het werken –

werkloosheidspercentage, percentage ABW en RWW – hebben, zowel afzonderlijk

als in combinatie met elkaar een zeer geringe invloed of maken, dat het model niet

significant is. Op basis daarvan is besloten het probleem in zijn geheel weg te laten.

De invloed van kleur en participatie zijn significant. Hoe linkser, hoe meer beleid. Bij

de participatie is de invloed zoals steeds andersom: hoe hoger de opkomst, hoe

minder beleid. De invloed van politieke stabiliteit is niet aantoonbaar. De

verstedelijking heeft een zeer sterke, significante invloed op alle drie politieke

variabelen. Van de variatie in beleidsinspanningen, uitgedrukt in aantallen

autonome maatregelen in de begroting,  tussen gemeenten op het terrein van het

werken kan 17% worden verklaard door de in het model ingebrachte verklarende

variabelen. Toevoegen van de rechtstreekse invloed van de verstedelijking doet de

verklaarde variantie niet stijgen.
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8.3.4 Bewegen

Het terrein van het bewegen is – uitgedrukt in hoeveelheid beleidsmaatregelen -

een redelijk omvangrijk beleidsterrein: het omvat vijftien mogelijke maatregelen,

daarvan zijn veertien autonoom. Het probleem – de sterfte aan hart- en vaatziekten

per 10.000 inwoners - heeft een significante invloed: hoe groter de sterfte, hoe

meer beleid op het terrein van de beweging. De invloed van kleur, stabiliteit en

participatie zijn niet significant. De verstedelijking heeft een zeer sterke, significante

invloed op alle drie politieke variabelen; de invloed op de probleemvariabele is

significant, maar in vergelijking met de andere beleidsterreinen niet zeer sterk. Van

de variatie in beleidsinspanningen, uitgedrukt in aantallen maatregelen in de

begroting, tussen gemeenten op het terrein van de beweging kan 13% worden

verklaard door de in het model ingebrachte verklarende variabelen.

8.3.5 Gezondheidszorg algemeen

Het terrein van de gezondheidszorg is – uitgedrukt in de hoeveelheid

beleidsmaatregelen - een redelijk omvangrijk beleidsterrein: het omvat 23 mogelijke

maatregelen, daarvan zijn dertien autonoom. Kleur heeft een significante invloed:

hoe linkser de raad, hoe meer gezondheidszorgbeleid. De invoed van stabiliteit is

niet significant; die van participatie is niet significant bij p = 0,05, maar wel bij p =

0,10 (-.18); deze invloed is negatief: hoe lager de opkomst, hoe meer beleid. Het

probleem – de hart- en vaatziektensterfte + de sterfte aan uitwendige oorzaken per

10.000 inwoners - heeft geen invloed. De verstedelijking heeft een zeer sterke,

significante invloed op alle drie politieke variabelen; de invloed op de

probleemvariabele is significant. Van de variatie in beleidsinspanningen, uitgedrukt

in aantallen maatregelen in de begroting, tussen gemeenten op het terrein van de

gezondheidszorg (algemeen) kan 17% worden verklaard door de in het model

ingebrachte verklarende variabelen.

8.3.6 Sociale veiligheid

Het terrein van de sociale veiligheid is – uitgedrukt in hoeveelheid

beleidsmaatregelen - een beperkt beleidsterrein: het omvat zeven mogelijke

maatregelen, alle autonoom. Het invoeren in het model van het probleem op het

terrein van de sociale veiligheid – het criminaliteitspercentage – leidt tot een model
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dat niet significant is. Op basis daarvan is besloten het probleem in zijn geheel weg

te laten. Wel bestaat er een, verder niet in de uitkomsten van het model zichtbaar te

maken, hoge correlatiecoëfficiënt tussen criminaliteitspercentage en het beleid

inzake sociale veiligheid (.40). De invloed van participatie is negatief en significant:

hoe hoger de opkomst, hoe minder beleid. De invloed van kleur, en stabiliteit zijn

afwezig. De verstedelijking heeft een zeer sterke, significante invloed op alle drie

politieke variabelen. Van de variatie in beleidsinspanningen, uitgedrukt in aantallen

maatregelen in de begroting, tussen gemeenten op het terrein van de sociale

veiligheid kan 6% worden verklaard door de in het model ingebrachte verklarende

variabelen.

8.3.7 Verkeersveiligheid

Het terrein van de verkeersveiligheid is – uitgedrukt in hoeveelheid

beleidsmaatregelen - een redelijk omvangrijk beleidsterrein: het omvat 20 mogelijke

maatregelen, daarvan zijn 15 autonoom. De invloed van kleur, stabiliteit en

participatie zijn niet significant. De invloed van kleur is nagenoeg geheel afwezig.

Bij de participatie is de invloed (-.14) zoals steeds omgekeerd: hoe hoger de

opkomst, hoe minder beleid. De verstedelijking heeft een zeer sterke, significante

invloed op alle drie politieke variabelen. De invloed van de Verstedelijkingvariabele

op het probleem – het aantal doden en gewonden bij verkeersongevallen per

10.000 inwoners - is significant en omgekeerd: hoe groter de verstedelijking, hoe

minder ernstige verkeersongevallen. Van de variatie in beleidsinspanningen,

uitgedrukt in aantallen maatregelen in de begroting, tussen gemeenten op het

terrein van de verkeersveiligheid kan slechts 6% worden verklaard door de in het

model ingebrachte verklarende variabelen.

8.3.8 Jeugd

Het terrein van de jeugd is – uitgedrukt in hoeveelheid beleidsmaatregelen - een

redelijk omvangrijk beleidsterrein: het omvat 29 mogelijke maatregelen. Daarvan

zijn 21 autonoom. Kleur en participatie hebben een significante invloed: hoe linkser

de raad, hoe meer jeugdbeleid. Voor de participatie geldt: hoe hoger de opkomst,

hoe minder jeugdbeleid. De invloed van stabiliteit is niet aantoonbaar. De bijdrage

van het probleem, in dit geval de populatie onder de 20 jaar, is eveneens niet
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significant. De verstedelijking heeft een zeer sterke, significante invloed  op de

probleemvariabele en op alle drie politieke variabelen. Van de variatie in

beleidsinspanningen, uitgedrukt in aantallen maatregelen in de begroting, tussen

gemeenten op het terrein van de jeugd kan 19% worden verklaard door de in het

model ingebrachte verklarende variabelen.

8.3.9 Ouderen

Het terrein van het ouderenbeleid is – uitgedrukt in hoeveelheid beleidsmaatregelen

- een redelijk omvangrijk beleidsterrein: het omvat twintig mogelijke maatregelen,

daarvan zijn zestien autonoom. Kleur en stabiliteit hebben beide geen significante

invloed. De invloed van participatie en van het probleem, het aantal inwoners ouder

dan 64 jaar, is weliswaar niet significant bij p = 0,05, maar wel bij p = 0,10 (.17 resp.

.19). De verstedelijking heeft een zeer sterke, significante invloed  op de

probleemvariabele en op de politieke variabele. Uit een hier niet gepresenteerd

model blijkt een significante en positieve rechtstreekse invloed van verstedelijking

op het ouderenbeleid. Van de variatie in beleidsinspanningen, uitgedrukt in

aantallen maatregelen in de begroting, tussen gemeenten op het terrein van de

ouderen kan 11% worden verklaard door de in het model ingebrachte verklarende

variabelen.

8.3.10 Gehandicapten

Het terrein van het gehandicaptenbeleid is – uitgedrukt in hoeveelheid

beleidsmaatregelen - een redelijk omvangrijk beleidsterrein: het omvat 21 mogelijke

maatregelen, waarvan veertien autonoom. De invloed van kleur, stabiliteit en

participatie is niet significant, evenals die van het probleem. Voor het probleem is

het aantal ouder dan 64-jarigen genomen; andere oplossingen zoals het

percentage WAO’ers of een combinatie van beide, leverden geen significant model

op. De verstedelijking heeft een zeer sterke, significante invloed op alle drie

politieke variabelen en op het probleem. Van de variatie in beleidsinspanningen,

uitgedrukt in aantallen maatregelen in de begroting, tussen gemeenten op het

terrein van het gehandicaptenbeleid kan slechts 8% worden verklaard door de in

het model ingebrachte verklarende variabelen.
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8.3.11 Minderheden

Het terrein van het minderhedenbeleid is – uitgedrukt in hoeveelheid

beleidsmaatregelen - een zeer beperkt beleidsterrein: het omvat vier mogelijke

maatregelen, alle autonoom. De invloed van politieke stabiliteit is significant: hoe

instabieler de politieke configuratie, hoe meer beleid. De invloed van kleur is niet

significant. Van de participatie is de invloed niet significant bij p = 0,05, maar wel bij

p = 0,1 (-.22) en die invloed is zoals steeds omgekeerd: hoe hoger de opkomst, hoe

minder beleid. De invloed van het probleem, het percentage niet-Nederlanders,

heeft in dit model een niet-significante en zeer beperkte invloed (.04). In een minder

goed passend, eenvoudiger model met alleen kleur en probleem is die invloed

evenwel significant (.26). Deze significantie verdwijnt bij het toevoegen van meer

variabelen aan het model. De verstedelijking heeft een zeer sterke, significante

invloed op alle drie politieke variabelen en op het probleem. Van de variatie in

beleidsinspanningen, uitgedrukt in aantallen maatregelen in de begroting, tussen

gemeenten op het terrein van het minderhedenbeleid kan 25% worden verklaard

door de in het model ingebrachte verklarende variabelen.

8.4  De toepasbaarheid van het model

In paragraaf 8.2 is uiteengezet, met behulp van welk model de data zouden worden

geanalyseerd. Het betrof hier in eerste instantie een model waarvan werd

aangenomen, dat het het beste zou werken. Als het model bij de toepassing ervan

op een beleidsterrein problemen zou opleveren, zou de variabele Probleem eruit

worden verwijderd. In 8.2 zijn voorts de invloeden van de verstedelijking op de

verklarende variabelen politieke kleur, politieke stabiliteit, politieke participatie en

probleem besproken. In 8.3 is per beleidsterrein ingegaan op de invloed van deze

variabelen op de te verklaren variabele, het aantal autonome beleidsmaatregelen

op dat beleidsterrein. Het model dat in eerste instantie is gekozen op het grootste

aantal beleidsterreinen, op 8 van de in totaal 11 terreinen, het beste te passen. Dit

model wordt hieronder nogmaals weergegeven.
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Figuur 8.3   Model dat bij de beleidsterreinen Fysieke Omgeving, Bewegen,
Gezondheidszorg (algemeen), Verkeersveiligheid, Jeugd, Ouderen, Gehandicapten,
en Minderheden past

Dit model past bij de beleidsterreinen Fysieke Omgeving, Bewegen,

Gezondheidszorg (algemeen), Verkeersveiligheid, Jeugd, Ouderen,

Gehandicapten, en Minderheden. De data op deze terreinen laten zich met behulp

van dit model goed analyseren.

Daarna is er een aantal beleidsterreinen waar de introductie van de data in het

model geen significant model oplevert. Uiteindelijk is besloten om bij deze

beleidsterreinen het probleem geheel uit het model te verwijderen. Dat model, dat

zeer sterk lijkt op het model dat in figuur 8.3 is weergegeven, en past bij drie

beleidsterreinen, te weten Wonen, Werken, en Sociale Veiligheid, het beste.
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Figuur 8.4   Model dat bij de beleidsterreinen Wonen, Werken, en Sociale Veiligheid
past

Samenvattend kan over de toepasbaarheid van het model worden gezegd, dat een

model met naast politieke kleur twee andere politieke variabelen, te weten politieke

stabiliteit en politieke participatie, bij alle onderzochte beleidsterreinen het best

passende model is. Een dergelijk model met drie politieke variabelen met daaraan

toegevoegd het probleem geeft bij de meeste van de onderzochte beleidsterreinen

– acht terreinen - de beste resultaten; het model zonder probleem is op drie

terreinen het best passende.
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8.5 Slot

In dit hoofdstuk is getracht aan te geven of bepaalde, veronderstelde structurele

determinanten van beleid een invloed op de hoeveelheid beleid,

geoperationaliseerd als de hoeveelheid autonome beleidsmaatregelen, hebben, en

hoe groot die invloed is en in welke richting die invloed gaat. Om een beeld te

krijgen van de gelijktijdige werking van die structurele determinanten en hun invloed

op elkaar, is gebruik gemaakt van een combinatie van factoranalyse en

regressieanalyse, Lisrel. Er is vooraf op basis van een op theoretische noties

berustend achtergrondmodel (8.1) een model ontwikkeld (figuur 8.2); met een

latente variabele Verstedelijking, Politieke Kleur, Politieke Stabiliteit, Politieke

Participatie, en de omvang van het bij het beleidsterrein passend Probleem (zie

figuur 8.2).

In 8.2 worden de data van de elf beleidsterreinen in deze modellen geïntroduceerd.

Bij acht beleidsterreinen, te weten Fysieke Omgeving, Bewegen, Gezondheidszorg

(algemeen), Verkeersveiligheid, Jeugd, Gehandicapten, Ouderen en Minderheden

blijkt het ontwikkelde model op basis van de p-waarde en de verklaarde variantie

van het beleid het beste te voldoen. Het best passende model is onder die

omstandigheid  het model waar behalve Verstedelijking ook Politieke Kleur,

Politieke Stabiliteit en Politieke Participatie in het model voorkomen. Daar waar

introductie van de data in dit model een niet-significant model opleverden (Wonen,

Werken, Sociale Veiligheid), is het Probleem uit het model verwijderd.

In 8.2 zijn de invloeden van de Verstedelijking op de overige modelvariabelen

samengevat. Er bestaat steeds een significante en positieve invloed van

Verstedelijking op Politieke Kleur. Voorts bestaat er steeds een significante en

negatieve invloed van Verstedelijking op zowel Politieke Stabiliteit als op Politieke

Participatie. De invloed van Verstedelijking op het Probleem is wel steeds

significant, maar soms positief (Bewegen, Gezondheidszorg (algemeen), Ouderen,

Gehandicapten, en Minderheden), en soms negatief (Fysieke Omgeving,

Verkeersveiligheid, Jeugd).

In 8.3 wordt de invloed van de verklarende variabelen op het beleid beschreven. De

invloed van Politieke Kleur op de hoeveelheid beleidsmaatregelen is in het geval

van Wonen, Werken, Gezondheidszorg (algemeen), en Jeugd significant en
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positief. De invloed van Politieke Stabiliteit is in het geval van Wonen, en

Minderheden significant en negatief. Politieke Participatie oefent steeds een

negatieve invloed uit, die in het geval van Wonen, Werken, Sociale Veiligheid en

Jeugd significant is. Het Probleem, tenslotte, oefent in het geval van Bewegen een

significante en positieve invloed uit. Een en ander is samengevat in tabel 8.2.

In hoofdstuk 9 komt de beschrijving van de mate van doelgerichtheid van het

gezondheidsbeleid aan de orde.
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Hoofdstuk 9

Doelgerichtheid van het beleid

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het aantal doelen per beleidsterrein (9.1); en op

de mate van doelgerichtheid van het beleid (9.2). Binnen de beleidsdoelen wordt

ingegaan op de frequentie van doelen (9.3). Op mogelijke verklaringen van de

verschillen in de mate van doelgerichtheid tussen gemeenten wordt in hoofdstuk 10

ingegaan.

9.1 Aantal sectorale doelen per beleidsterrein

Hieronder is in tabel 9.1 het gemiddelde totale aantal sectorale doelen en het

gemiddelde aantal sectorale doelen per beleidsterrein naar beleidsdocument

weergegeven. Daarnaast is de spreiding van het aantal sectorale doelen

weergegeven door middel van de standaarddeviatie en het minimum en maximum.
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Tabel 9.1  Sectorale doelen op het terrein van het gezondheidsbeleid naar
inhoudscategorie, gebaseerd op het Collegeprogramma 94-98 (79 gemeenten) en de
Begroting 96 (80 gemeenten)

Collegeprogramma BegrotingBeleidsterrein

Ge
middel
de

Sd Min. Max. Ge
middel
de

Sd Min. Max.

Fysieke Omgevingsfactoren 2,4 1,7 0 7 2,4 1,5 0 7
Sociale Omgevingsfactoren

Wonen 2,0 1,2 0 5 1,8 1,5 0 5
Werken 1,5 1,0 0 4 1,3 1,1 0 4

Leefwijzen
Voeding 0 0 0 0 0 0 0 0
Beweging 0,4 0,6 0 3 0,8 0,9 0 3
Alcohol 0,0 0,2 0 1 0,0 0,3 0 2
Roken 0 0 0 0 0,0 0,1 0 1

Gezondheidszorg
Gezondheidszorg Algemeen 0,5 0,7 0 3 0,7 0,7 0 3
Grote gezondheidsproblemen

Hart- en vaatziekten 0 0 0 0 0 0 0 0
Kanker 0 0 0 0 0 0 0 0
Sociale Veiligheid 0,1 0,2 0 1 0 0 0 0
Verkeersveiligheid 0,2 0,4 0 1 0,3 0,5 0 1

Risicogroepen
Jeugd 0,2 0,5 0 2 0,3 0,6 0 2
Ouderen 0,9 0,8 0 3 0,9 1,0 0 3
Gehandicapten 0,2 0,4 0 2 0,3 0,5 0 3
Vluchtelingen 0,2 0,4 0 2 0,2 0,5 0 2
Minderheden 0,1 0,3 0 1 0,1 0,3 0 1
Verslaafden 0,7 1,0 0 4 0,6 0,8 0 3
Thuislozen 0 0 0 0 0,0 0,2 0 1

Totaal 9,3 4,6 0 24 9,9 6,0 0 27

Wat opvalt bij deze tabel is dat het gemeentelijk beleid gemiddeld genomen op

verschillende terreinen van het gezondheidsbeleid sectorale doelen heeft is, al zijn

er verschillen tussen gemeenten en tussen beleidsterreinen. Zo is er bijvoorbeeld

tenminste één gemeente waar geen aanduiding in het collegeprogramma of

begroting voorkomt voor doelen die te maken hebben met de fysieke omgeving,

terwijl er ook tenminste één is die zeven doelen op dit terrein noemt.

Voorspelbaar is voorts het nagenoeg ontbreken van doelen in het gemeentelijk

beleid op een terrein waar de gemeente nauwelijks beleid voerde (9.1), het terrein
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van de leefwijzen, uitgezonderd dan het onderdeel beweging. Ook op het terrein

van ‘hart- en vaatziekten’ en ‘kanker’ is een buitengewone terughoudendheid van

de gemeenten in lijn met de geringe inspanningen die zijn waargenomen.

Opmerkelijk is het terrein ‘Verslaafden’: uit 9.1 bleek, dat op dit terrein weinig

maatregelen worden beschreven, terwijl uit de bovenstaande tabel blijkt dat er

tamelijk veel – vier in het Collegeprogramma, drie in de Begroting -  sectorale

doelen zijn geformuleerd.

Vergelijkt men de collegeprogramma’s en de begrotingen met elkaar, dan is het

eerste wat opvalt dat het patroon hetzelfde is: waar gemeentelijke doelen ontbreken

in het ene document, ontbreken ze ook in het andere. Ook het omgekeerd blijkt:

waar gemeentelijke doelen aanwezig zijn in het ene document, zijn ze dat ook in

het andere (correlatiecoefficient .98; p = .01). Kennelijk bestaat er een impliciete

overeenstemming over de terreinen, waar de gemeente het beleid onderbouwt. In

die zin is het beeld consequent.

9.2 De mate van doelgerichtheid

In deze paragraaf komt de mate van doelgerichtheid aan de orde als het

voorkomen van intersectorale en sectorale doelen (9.2.1). Vervolgens wordt

ingegaan op de mate waarin beleidsmaatregelen zijn onderbouwd (9.2.2), terwijl

aan het eind van deze paragraaf wordt onderzocht of het mogelijk is een maat voor

‘externe oriëntatie’ te construeren.

9.2.1 Intersectorale en sectorale doelen

In hoofdstuk 6 is ingegaan op de wijze waarop de mate van doelgerichtheid is

geoperationaliseerd. Allereerst zijn bij de inhoudsanalyse van het materiaal de

sectorale en intersectorale doelen afzonderlijk genoteerd en dus bekend. Voorts is

van iedere beleidsmaatregel nagegaan of deze wel of niet aan enig doel – niet

noodzakelijkerwijs een sectoraal doel, maar een redengeving, een argumentatie - is

gekoppeld. Deze drie verschillende maten, het aanwezig zijn van een intersectoraal

doel, het aanwezig zijn van een sectoraal doel en het gekoppeld zijn van een

maatregel aan een doel, zijn drie aspecten van de mate van doelgerichtheid.
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In Tabel 9.1 is weergegeven het voorkomen van sectorale doelen en van

intersectorale doelen als operationalisatie van de mate van doelgerichtheid van het

beleid. In hoofdstuk 6 is uitgebreider op deze materie ingegaan. Tabel 9.2 heeft

betrekking op zowel Collegeprogramma’s als op de Begroting. Er is één gemeente

zonder collegeprogramma.

Tabel 9.2.   Aantal intersectorale en sectorale doelen van het gezondheidsbeleid zoals
weergegeven in het Collegeprogramma 94-98 (bij 79 gemeenten) en de Begroting 96
(bij 80 gemeenten).

Document / soort doel Gemiddelde Standaarddeviatie Minimum Maximum

Collegeprogramma
Intersectorale doelen 1,7 1,4 0 6

Begroting
Intersectorale doelen 1,8 1,5 0 6

Collegeprogramma
Sectorale doelen 9,3 4,6 0 24

Begroting
Sectorale doelen 9,9 6,0 0 27

Nagegaan is de aanwezigheid van intersectorale doelen. Aan de hand van het –

zeer lage – gemiddelde van 1,7 respectievelijk 1,8 intersectoraal doel kan

geconstateerd worden dat dit type doelen nagenoeg afwezig is in zowel

gemeentelijke collegeprogramma’s als begrotingen. Verder is nagegaan of er

sectorale doelen aanwezig zijn: gemiddeld zijn er 9,3 respectievelijk 9,9 sectorale

doelen. Zowel de hoogte van het gemiddelde als het maximum van 24 cq 27 zijn

aanwijzingen voor het frequenter voorkomen van sectorale doelen in

collegeprogramma’s en begrotingen. Anders dan wellicht verondersteld mocht

worden, verschillen collegeprogramma en begroting nauwelijks van elkaar waar het

gaat om het voorkomen van intersectorale doelen en sectorale doelen.
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9.2.2 De maatregelen en hun doelgerichtheid

Hieronder, in tabel 9.3, is de omvang van alle maatregelen gezamenlijk

weergegeven. Een maatregel kan wel of niet aan een doel zijn gerelateerd. Het

percentage maatregelen dat gerelateerd is aan een doel wordt gebruikt als een

indicator van de mate van doelgerichtheid van het beleid. Tabel 9.3 heeft betrekking

op Collegeprogramma’s en op de Begroting. Er is één gemeente zonder

collegeprogramma.

Tabel 9.3   Aantal maatregelen en mate van doelgerichtheid van de maatregelen zoals
weergegeven in het Collegeprogramma 94-98 (bij 79 gemeenten) en de Begroting 96
(bij 80 gemeenten).

Document / maatregelcategorie Gemiddelde Standaarddeviatie Minimum Maximum

Collegeprogramma
Totaal aantal maatregelen 45,4 22,0 8 109
Percentage doelgerichtheid 97,3% 7,8% 45% 100%

Autonome maatregelen 29,5 14,1 7 72
Percentage doelgerichtheid 97,5% 7,5% 45% 100%

Maatregelen in medebewind 15,9 8,5 1 38
Percentage doelgerichtheid 96,5% 8,9% 45% 100%

Begroting
Totaal aantal maatregelen 91,7 26,3 38 155
Percentage doelgerichtheid 73,2% 33,6% 0% 100%

Autonome maatregelen 48,2 18,2 15 93
Percentage doelgerichtheid 74,1% 34,5% 0% 100%

Maatregelen in medebewind 43,6 9,3 21 62
Percentage doelgerichtheid 72,0% 33,7% 0% 100%

Het gemiddeld aantal maatregelen (totaal) in het Collegeprogramma  is 45,4, met

een standaarddeviatie van 22 en een minimum van 8 en een maximum van 109.

Het gemiddeld aantal autonome maatregelen is 29,5, met een standaarddeviatie

van 14,2 en een minimum van 7 en een maximum van 73, terwijl het gemiddeld

aantal maatregelen in medebewind 15,9 met een minimum van 1 en maximum van

38 bedraagt. In de Begroting liggen alle waarden hoger. Het gemiddeld aantal

maatregelen (totaal) is hier 91,7, met een standaarddeviatie van 33,6 en een

minimum van 38 en een maximum van 155. Het gemiddeld aantal autonome
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maatregelen is 48,2, met een standaarddeviatie van 18,2 en een minimum van 15

en een maximum van 93, terwijl het gemiddeld aantal maatregelen in medebewind

43,6 met een minimum van 21 en maximum van 62 bedraagt. Vergelijkt men de

gegevens uit de Collegeprogramma’s en die uit de Begrotingen met elkaar, dan valt

op dat er een vrij aanzienlijk verschil is tussen het gemiddeld aantal maatregelen in

beide documenten (45,4 vs 93,1). Gezien de lengte en de aard van de documenten

mocht dat verwacht worden. Ook de verhouding tussen de autonome maatregelen

en de maatregelen in medebewind in Collegeprogramma en Begroting (29,5 / 15,9

vs 48,2 / 43,6) verschilt aanmerkelijk. In het Collegeprogramma krijgen autonome

maatregelen getalsmatig een meer prominente plaats.

De mate van doelgerichtheid van de maatregelen is uitgedrukt in het percentage

maatregelen dat gerelateerd aan een doel; het gaat bij ‘gerelateerd zijn aan een

doel’ om een in het Collegeprogram of de Begroting voorkomende redengeving of

argumentatie voor de genoemde maatregel. Gemiddeld blijkt voor het totaal in het

Collegeprogramma 97,3% van het totaal aantal maatregelen aan een doel

gerelateerd te zijn met een standaarddeviatie van 7,8; de variatie tussen de

gemeente met de minste aan doelen gerelateerde maatregelen en de gemeente

met de meeste gaat daarbij van 45-100%. Er is dus tenminste één gemeente

waarbij 45% van de maatregelen aan een doel gerelateerd is en 55% niet; en er is

tenminste één gemeente waarbij alle maatregelen aan een doel zijn gerelateerd.

Voor de autonome maatregelen liggen deze getallen op hetzelfde niveau.

Bij de Begroting verschilt de mate van doelgerichtheid aanmerkelijk van het

Collegeprogramma; ook binnen de Begroting zijn de verschillen veel groter.

Gemiddeld blijkt 73,2% (vs 97,3) van het totaal aantal maatregelen aan een doel

gerelateerd te zijn; de variatie is daarbij maximaal: er is tenminste een gemeente

die de voorgenomen maatregelen in het geheel niet aan doelen relateert en ook

een gemeente die alle maatregelen aan een doel relateert. Voor de autonome

maatregelen liggen deze getallen op hetzelfde niveau. Met andere woorden: de

maatregelen uit de Begroting zijn minder doelgericht dan die in het

Collegeprogramma.

Hieronder wordt de mate van doelgerichtheid van het totaal aantal maatregelen uit

de Begroting nog naar beleidsterrein uitgewerkt.
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Tabel 9.4   Mate van doelgerichtheid van het totaal aantal maatregelen bij gemeenten
zoals weergegeven in de Begroting 96.

Beleidsterrein N Gemiddelde Standaard
deviatie

Minimum Maximum

Fysieke Omgevingsfactoren 80 71,4 34,7 0 100
Sociale Omgevingsfactoren

Wonen 80 77,8 35,2 0 100
Werken 80 80,0 31,0 0 100

Leefwijzen
Beweging 79 70,0 39,6 0 100

Gezondheidszorg
Gezondheidszorg  Algemeen 80 70,8 39,1 0 100
Grote gezondheidsproblemen

Sociale Veiligheid 67 78,1 37,3 0 100
Verkeersveiligheid 80 76,0 37,0 0 100

Risicogroepen
Jeugd 80 70,2 38,5 0 100
Ouderen 79 64,8 41,9 0 100
Gehandicapten 80 69,6 40,4 0 100
Minderheden 47 73,8 43,9 0 100

Totaal 80 73,2 33,6 0 100

De gemiddelde mate van doelgerichtheid over alle beleidsterreinen bedraagt

73.2%: van de maatregelen die een gemeente getroffen heeft is 73.2% gerelateerd

aan een doel. Er is tenminste één gemeente die geen enkele maatregel

onderbouwt, en er is ook tenminste één gemeente die alle beleidsmaatregelen

onderbouwt. Tussen de beleidsterreinen varieert de gemiddelde doelgerichtheid

van 65% tot 80%; op ieder beleidsterrein is het minimum 0% en het maximum

100%.

Nagegaan is in dit kader of de mate van doelgerichtheid tussen enerzijds de

productbegroting en anderzijds de beleidsbegroting en concernbegroting terug te

vinden was. De systematiek van de productbegroting eist van de maker van een

dergelijke begroting een continue bezinning op de doelen. Een en ander zou er toe

moeten leiden dat de mate waarin maatregelen gekoppeld zijn aan een doel

significant hoger zou moeten zijn dan bij beide andere typen begrotingen. Bij de

dertig  productbegrotingen is het gemiddelde percentage maatregelen met een doel

93,5%; bij de vijftig andere begrotingen is dit percentage 60,3%. Het gevonden
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verschil is significant (p≤.001) in de zin van een hogere mate van doelgerichtheid

van maatregelen bij de productbegroting.

9.2.3 Een maat voor externe oriëntatie

Met behulp van de tot nu toe beschikbare gegevens is een maat geconstrueerd die

de mate van externe georiënteerdheid van een beleidsterrein reflecteert. Het woord

‘extern’ in deze context wil zeggen, dat een beleidsterrein mede is georiënteerd op

andere beleidstereinen. Met behulp van de breuk van het aantal genoemde

intersectorale doelen en het aantal genoemde sectorale doelen in een

beleidsterrein kan de mate, waarin een beleidsterrein georiënteerd is op andere,

worden vastgesteld. De mate voor externe oriëntatie beoogt niet weer te geven, in

hoeverre een bepaald terrein een oriëntatie heeft buiten de gemeente, op de

samenleving.

Tabel 9.5   Mate van externe oriëntatie van een beleidsterrein op basis van
intersectorale en sectorale doelen uit de Begroting 96.

Beleidsterrein Intersectorale doelen,
totaal genoemd

Sectorale doelen,
totaal genoemd

Externe
oriëntatie

Fysieke Omgevingsfactoren 15 195 .08
Sociale Omgevingsfactoren

Wonen 77 147 .52
Werken 0 106 .00

Leefwijzen
Beweging 0 63 .00

Gezondheidszorg
Gezondheidszorg Algemeen 2 55 .04
Grote gezondheidsproblemen

Sociale Veiligheid 0 0 .00
Verkeersveiligheid 0 23 .00

Risicogroepen
Jeugd 17 27 .63
Ouderen 10 74 .14
Gehandicapten 3 23 .13
Vluchtelingen 7 18 .39
Minderheden 8 8 1.00

Gemiddeld 0.24

Bij de terreinen Wonen, Jeugd, Vluchtelingen en Minderheden is sprake van een

groter dan gemiddelde externe oriëntatie; de overige beleidsterreinen hebben een
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geringere oriëntatie op andere beleidsterreinen. Deze uitkomsten moeten met de

nodige omzichtigheid gehanteerd worden, gezien de geringe aantallen. Toch lijkt

het erop, dat de sectorale verkokering op de vier genoemde terreinen geringer is,

en dat intersectorale aspecten meer in het beleid worden betrokken.

9.3 De ordening van de sectorale doelen

In deze paragraaf zijn de sectorale doelen per beleidsterrein beschreven met

behulp van een beschrijving van de frequentie. In deze paragraaf wordt de

frequentie van de sectorale doelen naar onderwerp weergegeven. In hoofdstuk 9 is

een cijfermatige en inhoudelijke beschrijving gegeven van het gezondheidsbeleid

aan de hand van het aantal maatregelen per beleidsterrein; doel van deze

paragraaf is inzicht te verschaffen in de frequentie van de beleidsdoelen, dat wil

zeggen, het aantal gemeenten dat een doel noemt, alsmede inzicht te verschaffen

welke concrete doelen bij de gemeenten centraal staan.

De onderstaande tabellen hebben alle dezelfde opbouw. Allereerst is weergegeven

-al naar gelang de hoeveelheid doelen - een ‘top vijf’ of ‘top vier’ of ‘top drie’ van de

doelen zoals ze in de Begroting voorkomen. Ten tweede is de in het

Collegeprogramma voorkomende frequentie van de doelen, in de volgorde van de

Begroting, weergegeven. Vervolgens kan het zijn, dat in het Collegeprogramma

binnen de ‘top’ nog andere doelen voorkomen dan de zojuist genoemde. Deze zijn

dan nog toegevoegd; daaraan is de frequentie uit de Begroting dan weer

toegevoegd. Vervolgens is weergegeven in hoeverre er sprake is van overlap; men

kan daaruit opmaken in hoeverre het dezelfde gemeenten zijn die een doel in

Collegeprogramma en Begroting noemen. Daarna is het bereik genoemd; dat geeft

aan hoeveel gemeenten het doel, ofwel in het Collegeprogramma, ofwel in de

Begroting noemen.

Tot slot is ingegaan op de ‘mate van politieke aandacht voor een individueel

beleidsdoel’. Om dit type politieke aandacht te kwantificeren, is ervoor gekozen het

aantal malen dat een bepaald doel door gemeenten in het collegeprogramma

genoemd wordt, te delen door het aantal malen dat het doel door de gemeenten in

het collegeprogramma en in de begroting voorkomt, onder aftrek van de overlap.
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De uitkomst van de breuk bevindt zich tussen 0 (geen aandacht) en 1 (maximale

aandacht). Deze werkwijze is eerder besproken in hoofdstuk 9, waar het ging om

politieke aandacht voor maatregelen. De doelen zijn steeds per beleidsveld

afzonderlijk weergegeven. De beleidsterreinen voeding, alcohol en roken, alsmede

hart- en vaatziekten, kanker, en thuislozen zijn niet weergegeven vanwege het zeer

kleine aantal doelen.

9.3.1 De beleidsterreinen nader belicht

1   Fysieke Omgeving

Het beleidsterrein Fysieke Omgeving heeft één intersectoraal en negen sectorale

doelen. Hieronder wordt de frequentie van de meest voorkomende doelen op het

terrein van de fysieke omgeving, zoals die voorkomen in het Collegeprogramma en

de Begroting, weergegeven.

Tabel 9.6 Beleidsdoelen Fysieke Omgeving met de hoogste frequentie uit College
programma en Begroting

Doel College
programma

Begroting Overlap Bereik Politieke
Aandacht

Intersectoraal doel

Integratie milieubeleid andere
Sectoren

24 (1) 23 (1) 8 39 .77

Sectorale doelen
Stimuleren gescheiden afval
Inzameling

37 (1) 57 (1) 25 69 .50

Stimuleren afvalpreventie en
Hergebruik

33 (2) 36 (2) 14 55 .60

Milieunota 27 (4) 29 (3) 14 42 .64
Stimuleren milieubewustzijn 17 (6) 21 (4) 3 35 .49
Bevorderen hergebruik 10 (7) 17 (5) 2 25 .40

Duurzaamheid 24 (5) 13 (6) 6 31 .77
Vervuiler betaalt 30 (3) 9 (8) 6 33 .91

Alvorens inhoudelijk op de tabel in te gaan, eerst een toelichting op de hier en in

volgende soortgelijke tabellen gebruikte begrippen. Onder ‘Collegeprogramma’
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staan twee getallen. Het eerste geeft aan in hoeveel van de 79 gemeenten een

bepaald begrip bijvoorbeeld ‘Milieunota’ voorkomt (hier: 27); het tweede, tussen

haakjes geplaatste getal (4) geeft aan welke positie dit doel inneemt. Onder

‘Begroting’ wordt hetzelfde, maar nu van 80 gemeenten, weergegeven. Men zou nu

kunnen denken dat de 27 gemeenten die Milieunota in het Collegeprogramma

noemen, dezelfde zijn als de 29, die dit thema in de Begroting hebben staan. Om

daar helderheid in te verschaffen, is het begrip ‘Overlap’ geintroduceerd: 14 van de

27 gemeenten met ‘Milieunota’ in het Collegeprogramma, hebben dit thema ook in

de Begroting; bijgevolg 13 gemeenten niet. Om te laten zien hoeveel gemeenten

uberhaupt het begrip ‘Milieunota’ noemen, dus ofwel in het Collegeprogramma,

ofwel in de Begroting, is het begrip ‘Bereik’ geintroduceerd: dat is 42. In de laatste

kolom is de politieke aandacht voor een doel weergegeven. Politieke aandacht is de

mate waarin doelen aandacht krijgen in het collegeprogramma. Doelen zijn in het

algemeen meer wilsgeorienteerd dan maatregelen; de politieke aandacht zal hier in

het algemeen hoger liggen dan bij de maatregelen in hoofdstuk 7.

De fysieke omgeving is een beleidsterrein, afgezet tegen andere beleidsterreinen,

waarop veel doelen - in de Begroting, in het Collegeprogramma of allebei –

voorkomen. Van de gemeenten hebben 57 ‘stimulering van de gescheiden

afvalinzameling’ in hun begroting genoemd; in totaal 69 gemeenten noemen het

thema in een van beide documenten. ‘Afval’ is een element dat in de helft van de

hier getoonde doelen doorklinkt. Duurzaamheid en het principe dat de vervuiler

moet betalen zijn in het Collegeprogramma veel duidelijker aanwezig dan in de

Begroting; ze zijn minder uitgekristalliseerd. De aandacht voor de doelen varieert

van 0.40 tot ruim 0.91; de algemene politieke aandacht voor de maatregelen op het

gehele beleidsterrein samen is 0.32.

2   Wonen, leefbaarheid en veiligheid

Het beleidsterrein wonen kent drie intersectorale en negen sectorale doelen.

Hieronder wordt de frequentie van de meest voorkomende doelen op het terrein

van wonen, leefbaarheid, en veiligheid, zoals die voorkomen in het

Collegeprogramma en de Begroting, weergegeven.
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Tabel 9.7 Beleidsdoelen Wonen met de hoogste frequentie uit Collegeprogramma en
Begroting

Doel College
programma

Begroting Overlap Bereik Politieke
Aandacht

Intersectorale doelen
Sociale vernieuwing 28 (1) 59 (1) 16 71 .51
Optimale woon-werk-ruimte verdeling 20 (2) 30 (2) 4 46 .48
Intersectorale, wijkgerichte aanpak
van wijkproblemen

16 (3) 13 (3) 5 24 .84

Sectorale doelen
Integraal veiligheidsbeleid 53 (1) 43 (1) 32 64 .83
Volkshuisvestingplan 23 (4) 30 (2) 13 40 .57
Kwaliteit woonomgeving verbeteren 26 (3) 27 (3) 8 45 .58
Leefbare kernen / wijken 34 (2) 20 (4) 8 46 .74

Gemeenten die op het terrein van het wonen doelen hebben geëxpliciteerd, zoeken

het vooral in de veiligheid, de woonomgeving en de leefbaarheid. Meer klassieke

doelen zoals een ruimtelijk ordenings- en woonbeleid dat ruimtelijk-

maatschappelijke segregatie tegengaat, komt bij 6 gemeenten voor (niet in tabel).

Integrale veiligheid en leefbaarheid zijn relatief nieuwe thema’s. De aandacht voor

de doelen varieert van 0,48 tot 0,84; de algemene politieke aandacht voor de

maatregelen op het gehele beleidsterrein samen is 0,64.

3   Werken en sociale zekerheid

Het beleidsterrein werken kent geen intersectorale, maar wel zeven sectorale

doelen. Hieronder wordt de frequentie van de meest voorkomende doelen op het

terrein van werken en sociale zekerheid, zoals die voorkomen in het

Collegeprogramma en de Begroting, weergegeven.
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Tabel 9.8 Beleidsdoelen Werken en Sociale Zekerheid met de hoogste frequentie
uit Collegeprogramma en Begroting

Doel College
programma

Begroting Overlap Bereik Politieke
Aandacht

Intersectoraal doel
-

Sectorale doelen
Vergroting werkgelegenheid iha 66 (1) 46 (1) 41 71 .93
Werkgelegenh. onderkant samenleving33 (2) 23 (2) 10 46 .72
Geleiding/motivering scholing/arbeid12 (3) 23 (3) 3 32 .38
Nota werkgelegenheid 7 (4) 11 (4) 3 15 .47

Zeer veel gemeenten streven naar vergroting van de werkgelegenheid in het

algemeen; een veel kleiner deel streeft naar werkgelegenheid voor de onderkant

van de arbeidsmarkt. Met andere woorden, gemeenten lijken er niet allemaal op

gericht de uitgaven in het kader van de Bijstandswet terug te dringen. De omslag

van ‘financieel doorgeefluik’ naar een deels zelf financieel verantwoordelijke

instelling die ook onconventionele instrumenten mag inzetten om de gestelde

doelen te bereiken, leidt tot een discussie die niet overal in de begroting al is terug

te vinden. Bij veel gemeenten werd in het hoofdstuk over ‘Economische Zaken’

geen melding gemaakt van werkgelegenheid; er is geen intersectoraal doel

verwoord. De aandacht voor de doelen varieert van 0,38 tot 0,93; de algemene

politieke aandacht voor de maatregelen op het gehele beleidsterrein samen is 0,49.

4 Beweging

Het beleidsterrein bewegen kent geen intersectorale, maar wel drie sectorale

doelen. Hieronder wordt de frequentie van de doelen op het terrein van de

beweging, zoals die voorkomen in het Collegeprogramma en de Begroting,

weergegeven.
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Tabel 9.9 Beleidsdoelen Beweging met de hoogste frequentie uit
Collegeprogramma en Begroting

Doel College
programma

Begroting Overlap Bereik Politieke
Aandacht

Intersectoraal doel
-

Sectorale doelen
Nota sport 15 (1) 22 (1) 6 31 .48
Gevarieerd aanbod
accomodaties

13 (2) 21 (2) 3 31 .42

Sportstimulering 2 (3) 20 (3) 1 21 .10

Gemeenten formuleren doelen rond beweging in hun begroting, die betreffen het

stimuleren van beweging en het aanbieden van voorzieningen daarvoor. In ruim

dertig gemeenten is een nota ‘sport’ aanwezig, die verondersteld wordt doelen te

bevatten. De aandacht voor de doelen varieert van 0,1 tot 0,48; de algemene

politieke aandacht voor de maatregelen op het gehele beleidsterrein samen is 0,24.

5 Gezondheidszorg Algemeen

Het beleidsterrein gezondheidszorg algemeen kent één intersectoraal doel, en vijf

sectorale doelen. Hieronder wordt de frequentie van de meest voorkomende doelen

op het terrein van de Gezondheidszorg Algemeen, zoals die voorkomen in het

Collegeprogramma en de Begroting, weergegeven.
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Tabel 9.10 Beleidsdoelen Gezondheidszorg Algemeen met de hoogste frequentie
uit Collegeprogramma en Begroting

Doel College
programma

Begroting Overlap Bereik Politieke
Aandacht

Intersectoraal doel
Integraal beleid (SoZa, MaDi, Vgz,
Verslaafdenzorg, Opvang)

9 (1) 2 (1) 0 11 .82

Sectorale doelen
Bewaken/bevorderen volksgezondheid 4 (3) 37 (1) 1 40 .10
Bevorderen zelfredzaamheid 18 (1) 10 (2) 2 26 .69
Bevorderen gezondheid mensen in
achterstandsituatie

7 (2) 4 (3) 0 11 .64

De doelstelling van de Wet Collectieve Preventie  Volksgezondheid, het bewaken

en bevorderen van de volksgezondheid, blijkt bij iets minder dan de helft van de

gemeenten (37) in de begroting voor te komen. de politieke aandacht voor dit

centrale doel van het volksgezondheidsbeleid is laag (0,1). In het

collegeprogramma blijkt vooral het bevorderen van zelfredzaamheid, een relatief

nieuw thema in de zorg, het goed te doen bij 18 gemeenten. De aandacht voor de

doelen varieert van 0,10 tot 0,82; de algemene politieke aandacht voor de

maatregelen op het gehele beleidsterrein samen is 0,36.

6 Ongevallen en Geweld: Sociale Veiligheid

Het beleidsterrein Sociale Veiligheid kent géén intersectorale doelen, en één

sectoraal doel. Hieronder wordt de frequentie van dit doel op het terrein van de

sociale veiligheid, zoals het voorkomt in het Collegeprogramma en de Begroting,

weergegeven.
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Tabel 9.11 Beleidsdoelen Sociale Veiligheid met de hoogste frequentie
uit Collegeprogramma en Begroting

Doel College
programma

Begroting Overlap Bereik Politieke
Aandacht

Intersectoraal doel
-

Sectoraal doel
Nota criminaliteit        4      0      0     4        1

Het thema sociale veiligheid wordt in de sfeer van de doelen weinig genoemd. De

aandacht voor de doelen is maximaal; de algemene politieke aandacht voor de

maatregelen op het gehele beleidsterrein is 0,65. Deze waarde is de hoogste onder

alle beleidsterreinen.

7 Ongevallen en Geweld: Verkeersveiligheid

Het beleidsterrein Verkeersveiligheid kent géén intersectorale doelen, en één

sectoraal doel. Hieronder wordt de frequentie van dit doel op het terrein van de

verkeersveiligheid, zoals het voorkomt in het Collegeprogramma en de Begroting,

weergegeven.

Tabel 9.12 Beleidsdoelen Verkeersveiligheid met de hoogste frequentie uit
Collegeprogramma en Begroting

Doel College
programma

Begroting Overlap Bereik Politieke
Aandacht

Intersectoraal doel
-

Sectoraal doel
Nota verkeersveiligheid 17 (1) 23 (1) 7 33 .52

Het onderdeel verkeersveiligheid lijkt een beleidsterrein waarin het credo ‘geen

woorden, maar daden’ een belangrijke plaats inneemt: weinig doelen, maar wel

veel maatregelen, die in paragraaf 9.3.3.7 worden besproken. De aandacht voor het
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doel bedraagt 0,52; de algemene politieke aandacht voor de maatregelen op het

gehele beleidsterrein is 0,58.

8 Jeugd

Het beleidsterrein Jeugd kent één intersectoraal doel, en twee sectorale doelen.

Hieronder wordt de frequentie van de doelen op het terrein van de jeugd, zoals die

voorkomen in het Collegeprogramma en de Begroting, weergegeven.

Tabel 9.13 Beleidsdoelen Jeugd met de hoogste frequentie uit Collegeprogramma
en Begroting

Doel College
programma

Begroting Overlap Bereik Politieke
Aandacht

Intersectoraal doel
Geintegreerd jongerenbeleid 11 (1) 21 (1) 4 28 .46

Sectorale doelen
Nota jeugd / jongeren 12 (1) 17 (1) 4 25 .48
Zelfstandige participatie in
samenleving

6 (2) 10 (2) 5 11 .43

Zeventien gemeenten hebben blijkens de begroting een nota waarin doelen met

betrekking tot het jeugdbeleid zijn neergelegd. Het andere genoemde doel heeft

betrekking op een ontplooiing van de jeugd, die zelfstandige participatie in de

samenleving mogelijk maakt. Een soortgelijk doel komt ook voor bij ouderen (tabel

9.3.9) en gehandicapten (tabel 9.3.10). De aandacht voor de doelen varieert van

0,43 tot 0,48; de algemene politieke aandacht voor de maatregelen op het gehele

beleidsterrein samen is 0,26.

9 Ouderen

Het beleidsterrein Ouderen kent één intersectoraal doel, en drie sectorale doelen.

Hieronder wordt de frequentie van de doelen op het terrein van de ouderen, zoals

die voorkomen in het Collegeprogramma en de Begroting, weergegeven.
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Tabel 9.14 Beleidsdoelen Ouderen met de hoogste frequentie uit
Collegeprogramma en Begroting

Doel College
programma

Begroting Overlap Bereik Politieke
Aandacht

Intersectoraal doel
Geintegreerd ouderenbeleid 12 (1) 13 (1) 3 22 .63

Sectorale doelen
Ouderen zo lang mogelijk
zelfstandig

37 (1) 30 (1) 13 54 .69

Deelname maatschappelijk verkeer 22 (2) 23 (2) 5 40 .55
Nota ouderen 13 (3) 21 (3) 7 27 .48

Gemeenten die doelen met betrekking tot het ouderenbeleid geformuleerd hebben

zijn van mening dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig dienen te blijven en aan

het maatschappelijk verkeer dienen deel te nemen. De aandacht voor de doelen

varieert van 0,48 tot 0,69; de algemene politieke aandacht voor de maatregelen op

het gehele beleidsterrein samen is 0,34.

10 Gehandicapten

Het beleidsterrein Gehandicapten kent één intersectoraal doel, en vier sectorale

doelen. Hieronder wordt de frequentie van de meest voorkomende doelen op het

terrein van de gehandicapten, zoals die voorkomen in het Collegeprogramma en de

Begroting, weergegeven.

Tabel 9.15 Beleidsdoelen Gehandicapten met de hoogste frequentie uit
Collegeprogramma en Begroting

Doel College
programma

Begroting Overlap Bereik Politieke
Aandacht

Intersectoraal doel
Toetsing gemeentelijk beleid
Aan WVG

1 (1) 3 (1) 0 4 .25

Sectorale doelen
Nota gehandicapten 6 (2) 10 (1) 3 13 .46
Zo lang mogelijk zelfstandig 7 (1) 8 (2) 1 14 .50
Voorwaardenscheppend beleid 1 (3) 5 (3) 0 6 .25
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Op het terrein van het gehandicaptenbeleid is het zo lang mogelijk zelfstandig

wonen de belangrijkste geëxpliciteerde doelstelling. De aandacht voor de doelen

varieert van 0,25 tot 0,50; de algemene politieke aandacht voor de maatregelen op

het gehele beleidsterrein samen is 0,29.

11 Vluchtelingen

Het beleidsterrein Vluchtelingen kent één intersectoraal doel, en twee sectorale

doelen. Hieronder wordt de frequentie van de beide doelen op het terrein van de

vluchtelingen, zoals die voorkomen in het Collegeprogramma en de Begroting,

weergegeven.

Tabel 9.16 Beleidsdoelen Vluchtelingen met de hoogste frequentie uit
Collegeprogramma en Begroting

Doel College
programma

Begroting Overlap Bereik Politieke
Aandacht

Intersectoraal doel
Integrale aanpak 6 (1) 7 (1) 0 13 .46

Sectorale doelen
Bevorderen maatschappelijke
participatie

12 (1) 14 (1) 4 22 .55

Nota vluchtelingen 2 (2) 4 (2) 1 5 .40

Voorzover er een doel is geformuleerd op het terrein van het vluchtelingenbeleid,

heeft dit betrekking op het bevorderen van de participatie in de Nederlandse

samenleving. Enkele gemeenten hebben een nota op dit terrein. De aandacht voor

de doelen varieert van 0,40 tot 0,86; de algemene politieke aandacht voor de

maatregelen op het gehele beleidsterrein samen is 0,37.

12 Minderheden

Het beleidsterrein Minderheden kent één intersectoraal doel, en één sectoraal doel.

Hieronder wordt de frequentie van de doelen op het terrein van de minderheden,

zoals die voorkomen in het Collegeprogramma en de Begroting, weergegeven.
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Tabel 9.17 Beleidsdoelen Minderheden met de hoogste frequentie uit
Collegeprogramma en Begroting

Doel College
programma

Begroting Overlap Bereik Politieke
Aandacht

Intersectoraal doel
Integraal Minderheden
beleid

6 (1) 9 (1) 1 14 .46

Sectoraal doel
Nota minderheden 5 (1) 8 (1) 0 13 0.38

Met betrekking tot minderheden worden geen expliciete doelen geformuleerd; wel

geven dertien gemeenten aan een nota ‘minderheden’ te hebben. De aandacht

voor de doelen is 0.38 en 0.46; de algemene politieke aandacht voor de

maatregelen op het gehele beleidsterrein samen is 0,38.

13 Verslaafden

Het beleidsterrein Verslaafden kent één intersectoraal doel, en vijf sectorale doelen.

Hieronder wordt de frequentie van de meest voorkomende doelen op het terrein

van de verslaafden, zoals die voorkomen in het Collegeprogramma en de

Begroting, weergegeven.

Tabel 9.18 Beleidsdoelen Verslaafden met de hoogste frequentie uit
Collegeprogramma en Begroting

Doel College
programma

Begroting Overlap Bereik Politieke
Aandacht

Intersectoraal doel
Integrale verslavingszorg 2 (1) 5 (1) 1 6 .40

Sectorale doelen
Verslavingsbeleid 24 (1) 19 (1) 10 33 .73
Beheersen sociale problemen 5 (4) 11 (2) 3 13 .38
Gedoogbeleid softdrugs 7 (3) 5 (3) 1 11 .64
Gokkasten- en kansspelbeleid 20 (2) 5 (3) 3 22 .91

Doelen op het terrein van het verslaafdenbeleid lijken zich met name te

concentreren op het tegengaan van de gevolgen van maatschappelijk deviant

gedrag; gemeenten zijn over het algemeen weinig concreet in hun doelstellingen op
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dit terrein. Opmerkelijk is de hogere frequentie van op een na alle doelen in het

collegeprogramma. De aandacht voor de doelen varieert van 0,38 tot 0,91.

9.4 Samenvatting

Het gemiddelde aantal doelen per beleidsterrein is zowel in het collegeprogramma

als in de begroting op drie terreinen hoger dan één. Het betreft de terreinen fysieke

omgeving, wonen en werken. De terreinen ouderen en verslaafden, en in alleen de

begroting ook bewegen, hebben een gemiddeld aantal doelen tussen de 0.5 en 1.

De overige terreinen hebben een lager gemiddeld aantal, terwijl voeding, roken

(alleen in het collegeprogramma), hart- en vaatziekten, kanker, en thuislozen

(alleen in het collegeprogramma) geen doelen hebben.

Voorts is in 9.2 ingegaan op de mate van doelgerichtheid van het

gezondheidsbeleid onder gemeenten. De mate van doelgerichtheid van het beleid,

uitgedrukt in bij maatregelen horende doelen, is in Collegeprogramma’s 97,3% en

in de Begroting 73,2%.  Naar beleidsterrein uitgesplitst varieert de mate van

doelgerichtheid van het totaal aantal beleidsmaatregelen in de Begroting tussen

65% en 80%. Er is per beleidsterrein steeds tenminste één gemeente die het beleid

in het geheel niet onderbouwt (0%), en er is steeds tenminste ook één gemeente

die het beleid volledig onderbouwt (100%). Onderzocht is nog of er verschil bestaat

tussen de mate van doelgerichtheid van een productbegroting dan wel van een

beleidsbegroting of concernbegroting: er blijkt een significant verschil (p ≤ .001) te

zijn ten gunste van de productbegroting.

Per beleidsterrein is in 9.3 een ordening in de doelen naar frequentie weergegeven.

In deze paragraaf is tevens een beschrijving van de frequentie van de intersectorale

en sectorale doelen van het gezondheidsbeleid naar beleidsterrein gegeven.

Ingegaan is op doelen, zoals door de gemeenten genoemd in hun

collegeprogramma en begroting. De beleidsterreinen verschillen sterk, soms lijkt de

relatie tussen collegeprogramma en begroting nagenoeg afwezig, soms lopen de
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voorkeuren parallel. Doelen over nieuwere thema’s, of doelen waarover nog veel

discussie is, komen meer in de collegeprogramma’s voor.

In het volgende hoofdstuk zal worden ingegaan op de determinanten van de mate

van doelgerichtheid van het tot dusver gevondene.
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Hoofdstuk 10

Determinanten van de mate van doelgerichtheid

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de determinanten van de mate van

doelgerichtheid van beleid. Hiertoe wordt aansluiting gezocht bij de vierde

vraagstelling. Deze luidde: In hoeverre hangt de mate van doelgerichtheid samen

met a) sociaal-demografische en sociaal-economische variabelen, en b) politieke

variabelen? Deze vraagstelling wordt voor de verschillende beleidsterreinen

nagegaan (10.3). In de eraan voorafgaande paragrafen (10.1 en 10.2) wordt

ingegaan op de gebruikte modellen. In 10.4 wordt ingegaan op de invloed van de

verstedelijking en zijn onderdelen op de doelgerichtheid.

10.1 Het gebruikte model

In hoofdstuk 5 is ingegaan op de uit de literatuur bekende determinanten van

beleid; aan het eind van dat hoofdstuk is een model ontwikkeld dat als basis heeft

gediend voor het in hoofdstuk 8 centraal staande Lisrel-model. Met dat model is

nagegaan wat de invloeden van politieke kleur, politieke stabiliteit, politieke

participatie en een bij een bepaald beleidsterrein passend probleem op het beleid

van een bepaald beleidsterrein was. In eerste instantie is ditzelfde model gebruikt

om de verschillen in doelgerichtheid van het beleid te verklaren. Een aantal

variabelen uit dat model lijken op grond van de literatuur ook van belang bij de

verklaring van de verschillen in de doelgerichtheid van beleid.

Doelgerichtheid

In 6.7 zijn drie maten voor doelgerichtheid weergegeven. Bij de analyse van de

verschillen in de mate van doelgerichtheid wordt het percentage maatregelen per

beleidsterrein dat gerelateerd is aan een doel of een zekere redengeving gebruikt.
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De beperkte hoeveelheid en niet op ieder beleidsterrein voorkomende sectorale en

intersectorale doelen staan geen statistische analyse toe.

Verstedelijking

De latente variabele Verstedelijking is beschreven onder 6.6.1 en bevat het aantal

inwoners, de bevolkingsdichtheid en het inkomen. Het is bekend dat de hoogte van

opleiding cq inkomen, het voorkomen van sociale problemen in het algemeen, van

belang zijn. Hoe hoger het inkomen van de kiezer, hoe hoger de eisen zijn die hij

zal stellen aan het openbaar bestuur. Een hogere bevolkingsdichtheid leidt tot een

cumulatie van sociale problemen, en tot een grotere behoefte aan beleid dat aan

die sociale noden tegemoet komt, of althans aan een onderbouwing van

beleidsmaatregelen die een relatie legt tussen de sociale problemen en de gekozen

maatregelen.

Politieke variabelen

Verwacht werd, dat een raad die meer veranderingsgezind is, met andere woorden,

links is, frequenter zal onderbouwen waarom bepaald maatregelen zijn getroffen.

Voor het draagvlak voor veranderingen is dat in het algemeen nodig. Ook de mate

van competitie tussen partijen lijkt van belang te zijn. Een grotere instabiliteit bij de

lokale politieke elite leidt tot meer responsiviteit bij die lokale politieke elite. Immers,

niet luisteren naar de kiezers in een situatie van competitie, leidt tot verlies bij de

volgende verkiezingen, en mogelijk zelfs tot verlies van de regeermacht. De rol van

politieke participatie was onduidelijk; hier kon verder niet op literatuur worden

teruggevallen.

Probleem

Naast het voorkomen van algemene problemen die tot uiting komen in de mate van

verstedelijking, stelt ook het voorkomen van specifieke sociale problemen eisen aan

de doelgerichtheid, in die zin dat uitgelegd wordt hoe de verhouding is tussen

probleem en gekozen maatregelen.

Vanuit deze gedachtegang is het model uit hoofdstuk 8 gebruikt om de verschillen

in doelgerichtheid tussen gemeenten op de elf beleidsterreinen mee te verklaren.
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De bevindingen zullen hier kort worden weergegeven. De samenhang tussen

verstedelijking en politieke kleur, politieke stabiliteit, politieke participatie en

probleem waren – uiteraard – vergelijkbaar met de uitkomsten in hoofdstuk 8 (tabel

8.1). De  invloeden tussen politieke kleur, politieke stabiliteit, politieke participatie,

probleem en de doelgerichtheid waren zeer laag, nergens significant, en de

verklaarde variantie van de doelgerichtheid varieerde met dit model tussen .00 en

de .04.

10.2 Het nieuwe model

De uitkomst, zoals weergegeven in 10.1, heeft geleid tot het opnieuw zeer kritisch

bekijken van de variabelen politieke kleur, politieke stabiliteit, politieke participatie

en probleem in het model. De verstedelijking, een latente variabele waarin

inwoneraantal, bevolkingsdichtheid en inkomen samenkomen, leek in een nieuw te

ontwikkelen model ook nodig. De verstedelijking is een algemene indicator van de

hoeveelheid sociale problemen.

Op enigerlei wijze zou de politieke stabiliteit in het model aan de orde moeten

komen. In het model in hoofdstuk 8 is de politieke stabiliteit van de raad gebruikt.

De raad heeft een articulatiefunctie en vraagt om bepaalde beleidsmaatregelen; de

raad bepaalt vooral de hoeveelheid beleid. Hoe instabieler de raad, hoe meer de

partijen zullen streven naar een herkenbaar gezicht door middel van maatregelen.

Met andere woorden: in een instabiele politieke situatie wil de raad vooral 'scoren'

met het aantal beleidsitems. Het College van Burgemeester en Wethouders

daarentegen ontwerpt de maatregelen in concreto en verzorgt de onderbouwing, de

legitimering ervan. Het College 'verkoopt' het beleid, past ze in in bestaand beleid,

weegt ze af etc. Hoe instabieler het College, hoe meer anderen (Collegepartners,

raadsfracties, en in een 'instabiele' gemeente ook grote delen van de burgerij)

overtuigd moeten worden, hoe meer onderbouwing. Deze gedachtenlijn

vasthoudend, is de mate van competitie op twee manieren geoperationaliseerd: de

veelheid van partijen in het College, waardoor een instabiel College ontstaat en de

steun waarop het College in de Raad kan rekenen.
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De stabiliteit van het College is uitgedrukt door middel van de Herfindahl-index,

zoals ook voor de Raad is gedaan (6.6.2). Door het gebruik van de Herfindahl-index

worden kleine en grote gemeenten onderling op dit punt goed vergelijkbaar. De

Roubini en Sachs-index, een vierdeling van mogelijke politieke verhoudingen

(Roubini and Sachs 1989, 99-132), is in Nederland niet bruikbaar, omdat de twee

uitersten – één partij levert het hele College en het College is een

minderheidscollege – in de steekproef niet, dan wel slechts eenmaal voorkomen.

Daarnaast is de steun van het College van B&W in de Raad gebruikt. De steun van

het college geeft de verhouding tussen het aantal zetels waarop het College, gezien

de samenstelling ervan, steunt en het totaal aan raadszetels weer, dus de mate

waarin een college een meerderheid in de raad cq politieke steun heeft. Ook bij het

gebruik van deze maat, het percentage steun in de Raad, zijn kleine en grote

gemeenten onderling op dit punt goed vergelijkbaar.

Naast de stabiliteit van het College en de steun van het College is de politieke

aandacht die een bepaald beleidsterrein heeft als politieke variabele gebruikt. Bij de

vernieuwde opzet van het model is rekening gehouden met de vraag of een

beleidsterrein zich mocht verheugen in een zekere mate van politieke aandacht. In

eerste instantie werd verwacht dat het College in het algemeen maatregelen op een

dergelijk beleidsterrein iets uitvoeriger van een onderbouwing, of rechtvaardiging

zou voorzien.

De politieke aandacht van een beleidsterrein is een factor, die met behulp van de in

6.5 geschetste werkwijze is berekend. In 6.5 is ingegaan op de manier waarop de

politieke aandacht (PA) voor een individuele maatregel over alle gemeenten

berekend is: het aantal malen dat een maatregel door gemeenten in hun

Collegeprogramma’s (CP) wordt genoemd, gedeeld door het aantal malen dat een

maatregel in de Collegeprogramma’s en in de Begrotingen (B) wordt genoemd,

onder aftrek van de dubbelgenoemde maatregelen (overlap). In formulevorm was

dat:

PAmaatregel = frequentie noemen maatregel in CP / (frequentie noemen maatregel in

CP + frequentie noemen maatregel in B – overlap). De zo verkregen schaal bevindt

zich tussen 0 (geen aandacht) en 1 (maximale aandacht).
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Om de politieke aandacht van een beleidsterrein binnen een gemeente te

berekenen, is als volgt te werk gegaan. De hoeveelheid beleidsmaatregelen binnen

een bepaald beleidsterrein in een gemeente in het Collegeprogramma, wordt

gedeeld door de hoeveelheid maatregelen op datzelfde beleidsterrein, genoemd in

het Collegeprogramma en in de Begroting, onder aftrek van de dubbel genoemde.

Deze handelwijze levert een getal op tussen 0 en 1, dat een indicator is van de

aandacht voor dat beleidsterrein. De formule hiervoor lijkt sterk op de vorige:

PAbeleidsterrein per gemeente = maatregelen in CPgemeente / (maatregelen in CPgemeente +

maatregelen in Bgemeente – overlap).

Om te komen tot een waarde voor politieke aandacht van een beleidsterrein over

alle gemeenten zijn de tachtig op de bovenbeschreven wijze gevonden waarden

opgeteld en gemiddeld.

Samengevoegd spelen de hoogte van inkomen, het voorkomen van sociale

problemen, de instabiliteit van cq de mate van competitie tussen de politieke elites,

de politieke aandacht, en de behoefte aan beleid dat sociale problemen weet te

redresseren een rol bij de mate van doelgerichtheid van beleid en bij het formuleren

van nieuwe beleidsdoelen en -maatregelen. Een en ander is samengevat in model

10.2.
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Figuur 10.1   Model voor de analyse van de mate van doelgerichtheid van beleid.

Met behulp van dit model zal nu worden nagegaan of het licht werpt op de vraag

waarom gemeenten hun beleid onderbouwen.

10.3 De verschillende beleidsterreinen

Toepassing van het bovenbeschreven model op de verschillende beleidsterreinen

levert het resultaat op dat is weergegeven in tabel 10.3.

Doelgerichtheid
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Politieke
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Tabel 10.1   Verband tussen verstedelijking en politieke variabelen en doelgerichtheid van
het beleid.

Beleidsterrein N V1à
Steun

V à
Stabiliteit

Aan
dacht à
Doelger.
Beleid

Sta-
biliteit à
Doelger.
Beleid

Steun à
Doelger.
Beleid

Pmodel X2
model

R2

doelger.

Beleid

Fys. Omgeving 80 .14 -.38** -.26* -.08 .06 .46 11.77 .08
Wonen 80 .15 -.39** -.37** -.19‡ .23* .47 11.73 .23
Werken 80 .15 -.39** -.24* -.21* .21* .47 11.74 .15
Bewegen 79 .14 -.39** -.12 -.08 .07 .55 10.73 .03
GezZorg Alg. 80 .14 -.38** -.23* -.08 .09 .69 9.20 .07
Soc. Veiligheid 77 .19 -.40** -.03 -.02 .07 .31 13.84 .01
Verk. Veiligh. 80 .13 -.37** -.31** -.09 .06 .02 (ns) 23.97 .11
Jeugd 80 .15 -.39** -.22* -.07 .14 .15 16.98 .07
Ouderen 80 .14 -.38** -.36** -.08 .17‡ .24 15.10 .17
Gehandicapten 80 .15 -.38** -.28* -.07 .20* .54 10.92 .12
Minderheden 47 .00 -.25 -.14 -.14 .16 .19 17.17 .06

Vet* - p = 0,05; vet** p = 0,01; vet‡ - p = 0,1
1) V = Verstedelijking; Doelger. = Doelgerichtheid; R2

doelger. B = verklaarde variantie beleid
Model: p = 0.05

De resultaten uit bovenstaande tabel wordt hieronder toegelicht. De informatie die

handelt over de verbanden tussen de verschillende modelvariabelen wordt

toegelicht alsmede de informatie per beleidsterrein.

De verstedelijking is een latente variabele, samengesteld uit een drietal gemeten

variabelen, te weten de gemeentegrootte (inwoneraantal), het naar huishouden

gestandaardiseerde inkomen per huishouden, en een dichtheidsmaat, het aantal

huizen per vierkante kilometer. Deze gegevens variëren per gemeente, en

zodoende kan per gemeente uit dezelfde gegevens de hoogte van de variabele

verstedelijking worden vastgesteld. De waarde van de latente variabele

verstedelijking is beschreven in hoofdstuk 8.

De invloed van de verstedelijking op steun is nergens significant. Steun is het

percentage steun waarop het College gezien zijn samenstelling in de Raad kan

rekenen. De waarde van de steun is gemiddeld 67,7% (47,6 tot 92,3%). Over die

tien beleidsterreinen waar 77 tot 80 gemeenten worden geanalyseerd varieert deze

invloed van .13 tot .15.

De invloed van de verstedelijking op stabiliteit is, bij de tien beleidsterreinen met 77

tot 80 gemeenten, significant en positief. De omvang ligt tussen .37 en .40.

Stabiliteit is uitgedrukt als de Herfindahl-index voor het College (het aandeel van
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een partij op het totaal aantal zetels van het College in het kwadraat  plus het

kwadraat van dezelfde breuk voor de overige partijen), in feite de mate van

dominantie van één partij in het College. De waarde van stabiliteit van het College

is gemiddeld .36 (.22 (instabiel) tot .56). De variabele verstedelijking bepaalt in

sterke mate de stabiliteit van het College: hoe groter de variabele verstedelijking,

hoe geringer de stabiliteit van het College.

De doelgerichtheid van beleid is het percentage autonome maatregelen uit de

begroting, dat van een redengeving is voorzien. Het gemiddelde is 72,9%; de

spreiding is maximaal: ook 0% en 100% komen op ieder beleidsterrein (tabel 9.5)

voor.

Politieke aandacht voor een beleidsterrein is gemeten als het aantal maatregelen

dat een gemeente noemt in het Collegeprogramma op dat beleidsterrein, gedeeld

door de maatregelen op hetzelfde beleidsterrein genoemd in het

Collegeprogramma plus de Begroting  minus de overlap tussen Collegeprogramma

en Begroting (zie ook 5.8). De gemiddelde politieke aandacht over alle

beleidsterreinen bedraagt .41 (.00 tot 1.0).

De invloed van politieke aandacht voor een beleidsterrein op de doelgerichtheid van

beleid is in acht gevallen (Fysieke Omgeving, Wonen, Werken, Gezondheidszorg

Algemeen, Verkeersveiligheid, Jeugd, Ouderen, Gehandicapten) significant en

negatief; en in drie gevallen niet significant maar wel negatief. Hoe groter de

aandacht voor een beleidsterrein is, hoe minder de maatregelen van een doel of

redengeving zijn voorzien. Deze paradoxale bevinding is niet in overeenstemming

met wat hierover verwacht zou mogen worden.

De invloed van stabiliteit op de doelgerichtheid van beleid is in het algemeen steeds

negatief, en in één geval – Werken - significant; en in één geval – Wonen - niet

significant bij  p = 0,05 maar wel bij p = 0,1. Dat houdt in, dat hoe stabieler het

College is, dat wil zeggen, hoe minder partijen in het College zitten, hoe minder het

beleid wordt onderbouwd. Deze bevinding is in overeenstemming met de literatuur

over politieke competitie: partijen die stevig in het zadel zitten zijn weinig geneigd

verantwoording af te leggen.

Steun is uitgedrukt als het percentage raadszetels waarop het College, gezien zijn

samenstelling, mag rekenen. De invloed van steun op de doelgerichtheid van beleid

is in drie gevallen - te weten Wonen, Werken en Gehandicapten - significant en
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positief, in één geval - Ouderen -niet significant bij  p = 0,05 maar wel bij p = 0,1 en

voor het overige niet significant. Hoe meer steun een College heeft, hoe beter het

zijn beleid onderbouwt. Gezien de literatuur zou een omgekeerde uitkomst voor de

hand hebben gelegen: voor een College met veel steun zal de noodzaak om zijn

beleid uitvoerig te onderbouwen geringer zijn.

Het model zelf is op één geval na ruim voldoende significant om te mogen worden

gebruikt; het model is significant bij p = 0.05. De verklaarde variantie van de

doelgerichtheid van het beleid is in het geval van het beleidsterrein Wonen .20 of

hoger; in het geval van de beleidsterreinen Werken, Ouderen en Gehandicapten is

de verklaarde variantie lager dan .20, maar hoger dan .10. In de overige gevallen is

de verklaarde variantie kleiner dan .10.

10.4 De verstedelijking

Een aantal achtergrondvariabelen is verondersteld tevens een invloed te hebben op

de mate van waarin een gemeente de beleidsmaatregelen onderbouwt. Een hogere

opleiding cq een hoger inkomen zou leiden tot een meer kritische houding van de

burger, hetgeen van de zijde van de gemeente zou leiden tot een betere

doelgerichtheid. Omdat de opleiding per gemeente niet voorhanden is, is als

substituut daarvoor het inkomen genomen.

Een gemeente met een grotere bevolkingsdichtheid heeft meer sociale problemen,

en zou beter beargumenteren wat aan die problemen wordt gedaan. Voor

bevolkingsdichtheid is hier het aantal woningen per vierkante kilometer gebruikt.

Tenslotte heeft een grotere gemeente niet alleen vaker meer sociale problemen,

maar ook een groter en meer gespecialiseerd ambtelijk apparaat. Omdat de

omvang en de geschooldheid van dat apparaat zelf moeilijk is te meten, wordt de

omvang van de gemeente gebruikt als indicator hiervoor.

Het model dat in 10.2 gebruikt is, kan niet gebruikt worden om de invloed van

inkomen, bevolkingsdichtheid en gemeentegrootte afzonderlijk aan te tonen. In dit

eerdere model zijn deze drie variabelen samengevoegd tot de latente variabele

verstedelijking. Wel kan de invloedsrelatie tussen verstedelijking enerzijds en
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doelgerichtheid anderzijds onder weglating van alle andere variabelen worden

onderzocht. Deze is zeer laag, nergens significant en de verklaarde variantie

beweegt tussen de .00 en .01. Om de invloed van inkomen, bevolkingsdichtheid en

gemeentegrootte afzonderlijk aan te tonen is een eenvoudig nieuw model

ontwikkeld, waarin deze variabelen wel afzonderlijk voorkomen. Dat model kan als

volgt worden weergegeven.

Figuur 10.2    Model met invloeden van Inkomen, Bevolkingsdichtheid,
Gemeentegrootte enerzijds op Doelgerichtheid van beleid anderzijds .

Doelgericht-
heid Beleid

%
maatregelen
met doel
op
beleidsterrein
a, b, …

Inkomen

Inkomen /
huish

Huizen  / km2

Inwoners

Bevolkings-
dichtheid

Gemeente-
grootte
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Tabel 10.2   Verband tussen Verstedelijkingvariabelen (inkomen, dichtheid, grootte)
en doelgerichtheid van het beleid.

Beleidsterrein N Inkomen à
Doelgerichtheid
Beleid

Dichtheid à
Doelgerichtheid
Beleid

Gemeentegrootte à
Doelgerichtheid
Beleid

Fys. Omgeving 80  .05 .11 -.03
Wonen 80  .03 .09 -.01
Werken 80 .01 .13 .03
Bewegen 79 .05 .00 -.08
GezZorg Alg. 80 -.03 .06 .01
Soc. Veiligheid 67 .16 .09 -.16
Verk. Veiligh. 80 .10 .03 -.15
Jeugd 80 -.02 .11 -.01
Ouderen 79 .07 .11 .02
Gehandicapten 80 .01 .05 -.06
Minderheden 47 .19 .01 -.21

Vet* - significant bij p = 0,05; vet** bij p = 0,01

In de literatuur is aan de orde geweest het positieve verband tussen het naar de

omvang van het huishouden gestandaardiseerde inkomen per huishouden in een

gemeente en de mate van doelgerichtheid van het beleid. Dit verband, dat

betrekking heeft op het verband dat zou bestaan tussen het inkomen (naar omvang

van het huishouden gestandaardiseerde inkomen) en de mate van doelgerichtheid

van het beleid kan niet worden bevestigd. Geen van de gevonden invloeden (tabel

10.2) is significant.

Er zou voorts een positief verband bestaan tussen de bevolkingsdichtheid en de

mate van doelgerichtheid van het beleid. Dit verband, dat betrekking heeft op het

verband dat zou bestaan tussen de bevolkingsdichtheid (huizen per vierkante

kilometer) en de mate van doelgerichtheid van het beleid kan niet worden

bevestigd. Geen van de gevonden invloeden (tabel 10.2) is significant.

In de literatuur is voorts aan de orde geweest het bestaan van een positief verband

tussen de grootte van een gemeente en de mate van doelgerichtheid van het

beleid. Ook dit verband, dat zou bestaan tussen de gemeentegrootte (aantal

inwoners) en de mate van doelgerichtheid van het beleid kan niet worden

bevestigd. Geen van de gevonden invloeden (tabel 10.2) is significant.
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10.5 Samenvatting

In de literatuur over de doelgerichtheid van beleid komen als belangrijke

verklarende variabelen naar voren de mate waarin de burgers om verantwoording

vragen, het vóórkomen van beleidsproblemen en de mate van competitie tussen

partijen. In eerste instantie is het model uit hoofdstuk 8 gebruikt om de verschillen in

de mate van doelgerichtheid te analyseren. Toen de uitkomsten daarvan niet

leidden tot verder inzicht in de determinanten van de variatie in doelgerichtheid

(10.1), is een nieuw model ontwikkeld (10.2). Achtereenvolgens is als

operationalisatie voor deze elementen gebruikt de verstedelijking (inwoneraantal,

inkomen, aantal huizen per vierkante kilometer), de stabiliteit van het College,

alsmede de steun die het College heeft. Hieraan is nog toegevoegd de politieke

aandacht voor een beleidsterrein. Het verband (10.3) tussen Verstedelijking en

Stabiliteit is op één geval na significant en negatief; het verband tussen

Verstedelijking en Steun is steeds niet significant.

De invloed van Politieke Aandacht voor een beleidsterrein op de mate van

doelgerichtheid van beleid is in acht gevallen significant en negatief; een en ander

is tegengesteld aan wat werd verwacht: hoe meer aandacht, hoe groter de

doelgerichtheid. De invloed van Steun op de mate van doelgerichtheid van beleid is

in drie gevallen significant en overal positief, hetgeen in eerste instantie

tegengesteld is aan wat werd verwacht: hoe meer steun, hoe minder een

bestuursorgaan de behoefte zou gevoelen om zich te verantwoorden. De invloed

van Stabiliteit op de mate van doelgerichtheid van beleid is in één geval significant

en negatief, hetgeen wel in lijn is met de verwachting. De combinatie van een

positief verband tussen Steun en de mate van doelgerichtheid en Stabiliteit en de

mate van doelgerichtheid heeft een onderling verband. Het streven naar een

bredere steun in de raad – door het opnemen van een extra – niet voor een

raadsmeerderheid noodzakelijke – partij in het college gaat altijd samen met een

verminderde stabiliteit. In situaties waarin een vermeerderde steun het gevolg is

van het opnemen van meer partijen in het College, mag juist een positief verband

verwacht worden tussen steun en de mate van doelgerichtheid, hoe paradoxaal dit

ook klinkt.
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Eerder in de literatuur uitspraken gedaan met betrekking tot de invloed van

inkomen, de dichtheid, en de gemeentegrootte (10.4). De door andere

onderzoekers eerder gevonden verbanden konden niet worden bevestigd.
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Hoofdstuk 11

Conclusie, discussie, en aanbevelingen

Dit hoofdstuk valt, zoals de titel al aangeeft, in drie onderdelen uiteen, te weten

Conclusies (11.1), Discussie (11.2), en Aanbevelingen (11.3).

11.1 Conclusies

De concluderende paragraaf is opgesplitst in zes subparagrafen, parallel aan de

zes hoofdvraagstellingen van het onderzoek. Allereerst wordt ingegaan op de

geschiedenis van het gezondheidsbeleid (11.1.1), en de juridische ruimte van een

gemeente (11.1.2). Vervolgens wordt stilgestaan bij de omvang en inhoud van het

gemeentelijk gezondheidsbeleid (11.1.3) en bij de determinanten van de verschillen

in gezondheidsbeleid (11.1.4). Tot slot komt de doelgerichtheid van het

gezondheidsbeleid (11.1.5) aan de orde, alsmede de determinanten van de

verschillen in de beschreven doelgerichtheid (11.1.6).

11.1.1 Geschiedenis

De vraag met betrekking tot wat de geschiedenis van het gezondheidsbeleid is

geweest spitst zich toe op de vraag: was er binnen de gehanteerde

gezondheidsconcepten vanaf de Griekse oudheid ruimte voor collectief-preventieve

maatregelen? Voorts is interessant te weten of dergelijke maatregelen ook

daadwerkelijk plaats vonden. Onderzocht is de Griekse, Romeinse en Arabische

geneeskunst; daarna zijn de ontwikkelingen in West-Europa met na 1970 een

accent op Nederland beschreven.

Binnen het denken over gezondheid en ziekte bij de Grieken bestond ruimte voor

het beïnvloeden van gezondheid anders dan door op het individu gerichte,

therapeutische maatregelen. Dergelijke collectieve maatregelen - een

gezondheidsbeleid - bestaan voor een groot deel uit op het individu gerichte

adviezen met betrekking tot het in stand houden van het evenwicht, dat als

paradigma heerste. Daarnaast komen ook andere maatregelen voor waarvan hier
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worden genoemd openbare hygiëne en riolering, en verplichte isolatie van

infectieus geachte patiënten. De Romeinen namen de evenwichtsleer over van de

Grieken; met betrekking tot het gezondheidsbeleid bij de Romeinen kan men

derhalve hetzelfde opmerken als wat hierboven inzake het Griekse

gezondheidsbeleid is opgemerkt: het concept als zodanig staat collectieve

maatregelen wel toe. Over het feitelijke gezondheidsbeleid is eveneens een en

ander bekend. De Romeinen bouwden waterleidingen, legden rioleringssystemen

aan en bouwden badinrichtingen. Er bestond wetgeving met sociaal-hygiënische

strekking.

Ook de Arabieren incorporeerden de evenwichtsleer. Een en ander leidt er toe dat

de plaats voor collectieve maatregelen in de Arabische geneeskunst niet veel

verschilt van die in de Grieks-Romeinse geneeskunst. In de praktijk komt het vaak

neer op omvangrijke, op het individu toegesneden, dieet- en leefregels ter preventie

van ziekten. In sommige Arabische tekstboeken komen hoofdstukken voor over de

invloeden van klimaat, water en seizoenen op de gezondheid, terwijl ook gewezen

wordt op het concept van de besmettelijkheid van ziekten. Met betrekking tot de

openbare hygiëne in de praktijk bestaat een uitgebreide hoeveelheid verorderingen

op dit terrein. Er is een - zij het zwak ontwikkeld - toezicht op het kennisniveau van

de artsen; kwakzalverij kwam veelvuldig voor. Strenger is het toezicht op de

grondstoffen en de methoden van voedselverkoop en -bereiding.

Vanuit de Arabische wereld komt de kennis over gezondheid, en daarmee het

concept van de evenwichtsleer, rond 1100 in West-Europa, waar op dat tijdstip een

geneeskunst werd gepraktiseerd, die een mengvorm was van volksgeneeskunde

en monnikengeneeskunde. Dat concept biedt ruimte voor meer algemene,

collectieve maatregelen naast individuele. In toenemende mate worden ontdekkingen

gedaan die niet passen in het concept zoals Galenus dat had verwoord. Het zal

echter nog tot de zestiende eeuw, de Renaissance, duren voor er een serieuze

aanval op het concept van de humoraalpathologie wordt ondernomen. Paracelsus

(1493-1541) heeft als eerste het hele concept van de humoraalpathologie openlijk in

twijfel getrokken. Op dit terrein komt hij met een andere evenwichtsleer, te weten

tussen zout, kwik en zwavel. Deze poging om tot een nieuw paradigma te komen lijdt

schipbreuk. Tegelijkertijd blijft wel de vaste overtuiging bestaan dat er een verband is

tussen enerzijds de mikrokosmos, de mens en de makrokosmos, de planeten, de
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sterrenbeelden enzovoorts. En het is juist die overtuiging die ruimte biedt voor meer

algemene maatregelen dan individuele.

In de achttiende eeuw wordt een aantal belangwekkende ontdekkingen gedaan,

met gevolgen voor de collectieve preventie. Onderzoekers richten zich op de

omstandigheden waaronder epidemieën zich afspelen. Ze proberen bepaalde

omstandigheden te koppelen aan bepaalde ziekten. Een voorbeeld is de ontdekking

van de relatie tussen citrusvruchten en het optreden van scheurbuik in 1753.

Hoewel het causale mechanisme lange tijd onduidelijk bleef, was dat geen bezwaar

om preventieve maatregelen te nemen. Naast het onderzoek naar omstandigheden

waaronder ziekten optraden, werden bij sommige ziekten zieke personen

geïsoleerd; soms kreeg ook de zorg aandacht. In Engeland vond bijvoorbeeld een

reorganisatie van de verloskundige zorg plaats en werd de hoge zuigelingen- en

kindersterfte systematisch aangepakt. Ook maatregelen op het terrein van de

voeding, bestaande uit het stimuleren van gezonde voeding en het bemoeilijken

van ongezonde voeding, zoals bijvoorbeeld de consumptie van jenever door hoge

belastingen, vonden plaats. Voorts wordt de gezondheidszorg uitgebreid en ligt in

deze eeuw het begin van de vaccinatie zoals die nu bekend is (Jenner, 1749-1823).

Samenvattend vinden in de achttiende eeuw de eerste belangrijke afwijkingen van

het strikt humorale concept plaats. De gezondheidszorg zelf wordt verbeterd, er is

aandacht voor maatschappelijke omstandigheden, en leefwijzen worden beïnvloed.

In de negentiende eeuw vindt geleidelijk een overgang plaats van het humoraal-

pathologisch concept met zijn varianten naar het huidige, iatrotechnische, concept.

Wat gedurende deze ontwikkeling relevant is, is de ruimte die er overblijft voor een

breder gezondheidsbeleid. Tot de ontdekking van de bacterie als ziekte-oorzaak is

er bij sommige wetenschappers sprake van onverholen scepticisme waar het gaat

om de rol die sociale omstandigheden hebben op het ontstaan van ziekte. In de

visie van anderen, niet minder experimenteel of reductionistisch ingesteld, spelen

die omstandigheden een belangrijke, zo niet een doorslaggevende rol. Een van de

gevolgen van het ontdekken van de bacterie als oorzaak van ziekte heeft

begrijpelijkerwijs als gevolg dat dan ook àlle (wetenschappelijke) aandacht zich

verlegt in die richting en de sociale hygiëne werd verwaarloosd. De ontwikkeling

van de sociale hygiëne in de praktijk staat echter niet stil: in de periode tot de
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Tweede Wereldoorlog wordt in Nederland bijna overal waterleiding en riolering

aangelegd.

De  periode na 1945 wordt gekenmerkt door enerzijds een sterke toename van de

successen van de curatieve geneeskunde en anderzijds in bijna geheel Noord-

West Europa de vestiging en uitbouw van de verzorgingsstaat. Tegelijkertijd komt

er langzamerhand een zeker verzet tegen de visie, als zou gezondheid uitsluitend

de resultante van gezondheidszorginspanningen zijn. In de zeventiger jaren worden

de complementaire invloeden door diverse auteurs geformuleerd: naast

gezondheidszorg zijn biologische factoren, de fysieke omgeving, de

maatschappelijke omgeving en leefwijzen van belang. Uiteindelijk leidt deze

gedachtengang in diverse landen tot een aantal beleidsdocumenten, die de start

zijn van het gezondheidsbeleid. De ontwikkeling in Nederland is in 1986 in gang

gezet met het verschijnen van de Nota 2000. Op locaal niveau speelt deze

denkwijze een belangrijke rol bij het op de agenda krijgen het Healthy Cities

Project.

11.1.2 Juridische speelruimte

Na deze historische inleiding is ingegaan op de positie van de gemeentelijke

overheid in het Nederlandse staatsbestel alsmede het juridische instrumentarium

dat de gemeente ten dienste staat om een gezondheidsbeleid mee vorm te geven.

De vraagstelling luidt: Wat is de juridische ruimte in medebewind voor een

Nederlandse gemeente om een gezondheidsbeleid te voeren? Op de positie van

een gemeentelijke overheid is eerst in algemene zin ingegaan; gepoogd is

algemene trekken van de centraal-locale verhouding te schetsen. Het gevaar

bestaat immers deze algemene trekken aan te zien voor ‘typisch Nederlands’,

terwijl zij dat niet zijn.

Er bestaat in Europa niet één type lagere overheid; in ieder land is de verdeling van

bevoegdheden tussen de verschillende bestuurslagen mede het gevolg van

historische incidenten die tenslotte de plaats van de lagere overheid in het

betreffende land hebben bepaald. In Nederland is de positie van de gemeente

onderhevig geweest aan twee belangrijke veranderingen. De Franse bezetting heeft

er uiteindelijk toe bijgedragen dat de federale Republiek der Zeven Verenigde
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Nederlanden overging in de gedecentraliseerde eenheidsstaat; en de Gemeentewet

uit 1851 schiep de huidige bevoegdheidsverdeling.

Overal in Europa bestaat wel een spanning tussen de behoefte aan centrale

controle enerzijds en het streven naar locale autonomie anderzijds. Regelgeving en

middelentoedeling zijn de belangrijkste sturingsmechanismen bezien vanuit de

centrale overheid. De lokale overheid bezit ten aanzien van bepaalde concrete

zaken een informatievoorsprong, heeft lokale expertise, en gebruikt de behoefte

van en de noodzaak voor de centrale overheid om het door haar gewenste beleid te

doen realiseren als middel om zoveel mogelijk de eigen preferenties in beleid

vertaald te krijgen. Op een meer abstract niveau – wetenschappelijke

ontwikkelingen, internationale ontwikkelingen - beschikt de centrale overheid over

een informatievoorsprong.

Met betrekking tot intersectoraal beleid bestaat een politiek-maatschappelijk model;

daarin wordt bepleit, dat vanuit een intersectorale visie inhoudelijke maatstaven

voor sectoraal beleid worden ontwikkeld. Daaraan kan vervolgens het sectorbeleid

getoetst worden. Voor beleidsterreinen als Financien en Ruimtelijke Ordening

bestaan zulke visies, zoals de Rijksbegroting en de tienjaarlijkse Nota Ruimtelijke

Ordening. De vraag is natuurlijk of een dergelijk integraal beleidskader voor

bijvoorbeeld het totale volksgezondheidsbeleid kan worden ontwikkeld. De

permanente financiële en ruimtelijke schaarste dwingt beide genoemde

departementen ertoe een overtuigend integraal beleidskader voorhanden te

hebben; een dergelijke ‘volksgezondheidsschaarste’ ontbreekt in Nederland. De

grote verschillen in gezondheid bijvoorbeeld, zijn tot nog toe niet voldoende

geweest om een anderen overtuigende visie te ontwikkelen. Anderen, bijvoorbeeld

Van Herten, zijn de mening toegedaan, dat het met behulp van de doelen van de

WHO voor nationale staten mogelijk moet zijn om tot een intersectoraal beleid te

komen (Van Herten and Gunning-Schepers 2001, Accepted).

De in Nederland bestaande wetgeving, zoals die tegenwoordig electronisch is

opgeslagen in de Algemene Databank van Wet- en regelgeving van Kluwer, is

geconfronteerd met twee typen zoektermen (Kluwer 1998). Deze zoektermen

hebben enerzijds betrekking op de organen van de gemeente, zoals

<burgemeester>, waarmee ‘burgemeester’ en ‘burgemeester en wethouders’ wordt

gevonden, alsmede <gemeente*>, waarmee woorden als ‘gemeente’,



__________________________

__________________________

Gemeentelijk gezondheidsbeleid      252

‘gemeenteraad’,  ‘gemeentebestuur’ en ‘bestuur van de gemeente’ kunnen worden

gevonden. Anderzijds zijn er zoektermen gebruikt afgeleid uit het te onderzoeken

terrein, het gezondheidsbeleid. Als voorbeeld kunnen dienen <milieu>, <wonen> of

<werk*>. Zodoende kan de regelgeving die van toepassing is op de gemeentelijke

bestuurslaag worden achterhaald. De resultaten van de kwantitatieve analyse van

de regelgeving op het terrein van gemeente en gezondheid laten zien, dat de

gemeente – althans op het eerste gezicht - een veelheid aan regelgeving ter

beschikking staat en taken ter behartiging opgedragen krijgt om enigerlei invloed –

direct of verder verwijderd - uit te oefenen op de collectieve gezondheidstoestand

van zijn burgers. Met een beeld van de aldus verkregen regelgeving heeft men

derhalve eveneens een beeld wat een gemeente in medebewind zou kunnen

ondernemen; de invulling van de autonome bevoegdheid blijft buiten beeld.

De regelgeving is zeer ongelijksoortig en heeft betrekking op een mengeling van

taken en bevoegdheden. Onder de regelgeving die zich richt tot de gemeente en

relevant is voor een gezondheidsaspect (283 regelingen) bevinden zich 18 op het

terrein van de fysieke omgevingsfactoren, 103 op het terrein van de sociale

omgevingsfactoren, 2 op het terrein van leefwijzen en 160 zijn gerelateerd aan

gezondheidszorg. De analyse laat eveneens duidelijk zien waar gemeenten in het

geheel niet, dan wel nauwelijks in medebewind optreden. Op drie van de vier

thema’s op het terrein van de Leefwijzen (Voeding, Alcohol, Roken) is nauwelijks

regelgeving. Voorts is op de gemeente gerichte regelgeving afwezig waar het gaat

om twee grote gezondheidsproblemen, te weten Hart- en Vaatziekten en Kanker.

Ook daar waar het gaat om de risicogroep Thuislozen ontbreekt regelgeving.

11.1.3 Omvang en inhoud van het gezondheidsbeleid

De vraagstelling voor dit onderdeel luidde: Wat zijn de verschillen in omvang en

inhoud van het gezondheidsbeleid bij gemeenten a) in zijn totaliteit, b) naar

beleidssectoren, c) naar het onderscheid Collegeprogramma – Begroting, d) naar

het onderscheid medebewind - autonomie, e) naar frequentie per maatregel en f)

naar politieke aandacht die de verschillende maatregelen krijgen. Deze

vraagstelling is opgesplitst in een aantal deelvragen. Allereerst komen de

verschillen in omvang en inhoud van het gezondheidsbeleid bij gemeenten  in

totaliteit en naar beleidssectoren aan de orde; daarna wordt ingegaan op het
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onderscheid Collegeprogramma – Begroting, en op het onderscheid medebewind –

autonomie. Tot slot wordt de frequentie per maatregel en de mate van politieke

aandacht die de verschillende maatregelen krijgen weergegeven.

Geconstateerd kan worden, dat uit de analyse van Collegeprogramma en Begroting

blijkt dat gemeenten gemiddeld genomen actief zijn over de gehele breedte van het

gezondheidsbeleid, zowel waar het gaat om autonome maatregelen als waar het

gaat om het totaal van maatregelen. Er zijn enkele witte plekken, te weten het

terrein van de leefwijzen voeding, alcoholgebruik en roken; de

gezondheidszorgprobleemvelden hart- en vaatziekten en kanker; en de

risicogroepen verslaafden en thuislozen. De achtergrond hiervoor is niet meteen

duidelijk, maar zou kunnen liggen in  het karakter van de terreinen. De leefwijzen

zijn nauw gelieerd aan wat traditioneel gezien wordt als ‘keuzevrijheid van het

individu’; wellicht is de overheid terughoudend als het gaat om ingrijpen in dit

terrein. De beide overige genoemde terreinen waar de gemeentelijke overheid

weinig activiteiten ontplooit, kanker en hart- en vaatziekten, liggen misschien te

dicht tegen ‘de gezondheidszorg’ aan. Voorts kan men zich voorstellen dat een

gemeente juist niet zelf taken doet die overgedragen zijn aan een professionele

organisatie als een GGD.

Bij de analyse van de autonome maatregelen komt qua activiteiten hetzelfde beeld

naar voren; bij de terreinen met een laag activiteitenniveau komen in het

collegeprogramma de terreinen vluchtelingen en minderheden, en in de begroting

alleen het terrein vluchtelingen voor. Een vergelijking van het collegeprogramma en

de begroting met enerzijds het totaal aantal maatregelen en met anderzijds alleen

autonome maatregelen laat zien dat de activiteitenniveau’s in sommige sectoren

veel lager zijn dan in andere sectoren.

Onderzoekt men het verband tussen de nationale regelgeving enerzijds en de

gemeentelijke activiteiten anderzijds, dan blijkt een positief en significant verband

tussen wetgeving en zowel maatregelen in medebewind als ook autonome

maatregelen. De conclusie zou kunnen zijn dat gemeenten op een bepaald terrein

vanuit hun autonome bevoegdheid actief zijn, en dat na een zekere tijd de

Rijksoverheid door middel van wetgeving meer eenheid in het beleid tracht aan te

brengen. Vervolgens ontstaat op een dergelijk terrein gemeentelijke activiteit in

medebewind.
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De splitsing van de door de gemeenten genoemde maatregelen in autonome

maatregelen en maatregelen in medebewind maakte het mogelijk voor ieder

beleidsterrein de ‘mate van autonomie’ te berekenen; deze varieert van 9,6%

(Vluchtelingen) tot 100% (Sociale Veiligheid). Voorts is een poging ondernomen om

de politieke aandacht die een heel beleidsterrein krijgt, te kwantificeren. Deze

varieert, op een schaal van 0 tot 1 van 0,24 (Bewegen) tot 0,64 (Sociale Veiligheid).

Ingegaan is op de maatregelen, zoals door de gemeenten genoemd in hun

collegeprogramma en begroting. Met behulp van een ‘mate van politieke aandacht

per individuele maatregel’-index kunnen maatregelen worden onderverdeeld in

maatregelen die ‘zeer veel’ aandacht krijgen, maatregelen die ‘veel’ aandacht van

een gemeente krijgen, en ‘beheersmaatregelen’, maatregelen die een gemeente

uitvoert zonder dat ze enige politieke lading hebben. De grenzen voor deze

driedeling zijn gelegd bij 0,75 en 0,25.

11.1.4 Determinanten van omvang en inhoud

Na de beschrijving van de beleidsmaatregelen is getracht aan te geven of

bepaalde, veronderstelde structurele determinanten van beleid een invloed op de

hoeveelheid beleid, geoperationaliseerd als de hoeveelheid autonome

beleidsmaatregelen, hadden, en voorts hoe groot die invloed was en in welke

richting die invloed ging. De vraagstelling luidde: In hoeverre hangt de omvang van

het gezondheidsbeleid bij gemeenten samen met a) sociaal-demografische en

sociaal-economische variabelen, b) politieke variabelen, en c) de omvang van

maatschappelijke problemen?

Om een beeld te krijgen van de gelijktijdige werking van die structurele

determinanten en hun invloed op elkaar, is gebruik gemaakt van een combinatie

van factoranalyse en padanalyse, Lisrel. Er is vooraf, op basis van een op

theoretische noties berustend achtergrondmodel, een analysemodel ontwikkeld,

met de variabelen Verstedelijking, alsmede Politieke Kleur, Politieke Stabiliteit,

Politieke Participatie, en de omvang van het bij het beleidsterrein passende

Probleem. De latente variabele Verstedelijking is samengesteld uit inkomen,

bevolkingsdichtheid en gemeentegrootte. Politieke Kleur is geoperationaliseerd als

het percentage links in de Raad; Politieke Stabiliteit is geoperationaliseerd door

middel van de Herfindahl-index van de Raad. Deze index geeft de dominantie van
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een enkele partij aan, en wordt bepaald door de som van het aandeel van het

aantal zetels van partij 1 van het totaal aan raadszetels in het kwadraat; plus

hetzelfde verhoudingsgetal in het kwadraat voor alle aanwezige partijen te nemen.

De beide mogelijke uitersten, slechts één partij in de raad (uitkomst: 1) dan wel

evenveel partijen als raadszetels (uitkomst: 1/aantal raadszetels), komen in de

praktijk in Nederland niet voor. Politieke Participatie is geoperationaliseerd door

middel van het opkomstpercentage bij de verkiezingen voor de Raad in 1994. De

operationalisatie van het Probleem is afhankelijk van het gekozen beleidsterrein.

In dit model worden vervolgens de data van de elf beleidsterreinen ingevoerd. Bij

acht beleidsterreinen, te weten Fysieke Omgeving, Bewegen, Gezondheidszorg

(algemeen), Verkeersveiligheid, Jeugd, Gehandicapten, Ouderen en Minderheden

blijkt het ontwikkelde model op basis van de p-waarde en verklaarde variantie het

beste te voldoen. Het best passende model is onder die omstandigheid het model

waar behalve Verstedelijking ook Politieke Kleur, Politieke Stabiliteit en Politieke

Participatie in het model voorkomen. Daar waar introductie van de data in dit model

een niet-significant model opleverden (Wonen, Werken, Sociale Veiligheid), is het

Probleem uit het model verwijderd.

De invloeden van de Verstedelijking op de overige modelvariabelen zijn als volgt

samen te vatten. Er bestaat steeds een significante en positieve invloed van

Verstedelijking op Politieke Kleur: hoe meer verstedelijkt, hoe linkser de raad.

Voorts bestaat er steeds een significante en negatieve invloed van Verstedelijking

op zowel Politieke Stabiliteit als op Politieke Participatie: hoe meer verstedelijkt, hoe

instabieler de raad en hoe lager de opkomst. De invloed van Verstedelijking op het

Probleem is steeds significant maar soms positief (Bewegen, Gezondheidszorg

(algemeen), Ouderen, Gehandicapten, en Minderheden); het betreffende probleem

is in verstedelijkte gemeenten groter. Soms is deze invloed negatief (Fysieke

Omgeving, Verkeersveiligheid, Jeugd); deze problemen zijn in meer verstedelijkte

gemeenten kleiner.

De invloed van de verklarende variabelen op het beleid kan als volgt worden

omschreven. De invloed van Politieke Kleur op de hoeveelheid beleidsmaatregelen

is in het geval van Wonen, Werken, Gezondheidszorg (algemeen), en Jeugd

significant en positief: hoe linkser, hoe meer beleid. De invloed van Politieke

Stabiliteit is in het geval van Wonen, en Minderheden significant en negatief; dat
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houdt in, dat hoe instabieler een raad is, hoe meer beleid er wordt gemaakt.

Politieke Participatie oefent steeds een negatieve invloed uit, die in het geval van

Wonen, Werken, Sociale Veiligheid en Jeugd significant is: een lage opkomst gaat

samen met meer beleid. In een verstedelijkte gemeente, met een linksere en

instabielere raad en een lagere opkomst, wordt meer beleid gemaakt. Het

Probleem, tenslotte, oefent in het geval van Bewegen een significante en positieve

invloed uit. De relatie tussen Verstedelijking en Beleid, afwezig in het model, is

afzonderlijk onderzocht: op de terreinen Wonen, Werken, Gezondheidszorg

Algemeen, Ouderen, en Minderheden is de invloed significant positief.

11.1.5 Doelgerichtheid

Hierna wordt ingegaan op de doelgerichtheid van het beleid. de bijbehorende

vraagstelling luidt: Wat zijn de verschillen in de mate van doelgerichtheid van het

gezondheidsbeleid bij gemeenten a) in zijn totaliteit, b) naar sectoren, c) naar het

onderscheid Collegeprogramma – Begroting, d) naar frequentie per doel en e) naar

politieke aandacht die de verschillende doelen krijgen? Deze vraagstelling is

opgesplitst in een aantal deelvragen. Allereerst komen de verschillen in sectorale

doelen van het gezondheidsbeleid bij gemeenten in totaliteit en naar

beleidssectoren aan de orde; tegelijkertijd wordt ingegaan op het onderscheid

Collegeprogramma – Begroting. Vervolgens wordt onderzocht of er aan

beleidsmaatregelen een redengeving is meegegeven, het percentage onderbouwde

maatregelen. Tot slot wordt de frequentie per maatregel en de mate van politieke

aandacht die de verschillende maatregelen krijgen weergegeven.

Het gemiddelde aantal doelen per beleidsterrein is zowel in het collegeprogramma

als in de begroting op drie terreinen hoger dan één. Het betreft de terreinen fysieke

omgeving, wonen en werken. De terreinen ouderen en verslaafden, en in alleen de

begroting ook bewegen, hebben een gemiddeld aantal doelen tussen de 0.5 en 1.

De overige terreinen hebben een lager gemiddeld aantal, terwijl voeding, roken

(alleen in het collegeprogramma), sociale veiligheid (alleen in de begroting), hart-

en vaatziekten, kanker, en thuislozen (alleen in het collegeprogramma) geen doelen

hebben.

Voorts is ingegaan op de mate van doelgerichtheid van het gezondheidsbeleid

onder gemeenten. De mate van doelgerichtheid van het beleid, uitgedrukt in bij
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maatregelen horende doelen, is in Collegeprogramma’s 97,3% en in de Begroting

73,2%.  Naar beleidsterrein uitgesplitst varieert de mate van doelgerichtheid van het

totaal aantal beleidsmaatregelen in de Begroting tussen 65% en 80%. Er is per

beleidsterrein steeds tenminste één gemeente die het beleid in het geheel niet

onderbouwt (0%), en er is steeds tenminste ook één gemeente die het beleid

volledig onderbouwt (100%). Onderzocht is nog of er verschil bestaat tussen de

mate van doelgerichtheid van een productbegroting dan wel van een

beleidsbegroting of concernbegroting: er blijkt een significant verschil (p≤.001) te

zijn ten gunste van de productbegroting.

Per beleidsterrein is een ordening in de doelen naar frequentie weergegeven.

Tevens is een beschrijving van de frequentie van de sectorale doelen van het

gezondheidsbeleid naar beleidsterrein gegeven. Ingegaan is op doelen, zoals door

de gemeenten genoemd in hun collegeprogramma en begroting. Doelen over

nieuwere thema’s, of doelen waarover nog veel discussie is, komen meer in de

collegeprogramma’s voor.

11.1.6 Determinanten van doelgerichtheid

Na de beschrijving van de doelgerichtheid van het beleid is getracht aan te geven of

bepaalde, veronderstelde structurele determinanten van de doelgerichtheid een

invloed op de mate van doelgerichtheid, geoperationaliseerd als het percentage

autonome beleidsmaatregelen uit de begroting met een doel, hadden, en voorts

hoe groot die invloed was en in welke richting die invloed ging. De vraagstelling

luidde: In hoeverre wordt de mate van doelgerichtheid van het gezondheidsbeleid

bij gemeenten bepaald door a) sociaal-demografische en sociaal-economische, en

b) politieke variabelen?

Om een beeld te krijgen van de gelijktijdige werking van die structurele

determinanten en hun invloed op elkaar, is gebruik gemaakt van een combinatie

van factoranalyse en padanalyse, Lisrel. Doelgerichtheid van beleid heeft te maken

met de mate waarin de burgers om verantwoording vragen. Als belangrijke

verklarende variabelen worden aangevoerd, het vóórkomen van beleidsproblemen

en de mate van competitie tussen partijen. Achtereenvolgens is als

operationalisatie voor deze elementen gebruikt het inkomen, het aantal woningen

per vierkante kilometer, de gemeentegrootte, de stabiliteit van het College alsmede
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de steun die het College heeft. Hieraan is nog toegevoegd de politieke aandacht

voor een beleidsterrein.

Om na te gaan hoe de gelijktijdige invloed van deze variabelen is, waaraan verder

nog is toegevoegd de gemeentegrootte, is een model ontwikkeld met behulp van de

Lisrel-techniek. In dat model zijn inkomen, dichtheid (woningen per vierkante

kilometer) en gemeentegrootte (aantal inwoners) samengevoegd tot de latente

variabele ‘Verstedelijking’. Stabiliteit is geoperationaliseerd met behulp van de

Herfindahl-index van het College, Steun is gedefinieerd als het percentage van de

raadszetels dat gezien de samenstelling van het College geacht wordt steun te

verlenen aan het College. Voor de berekening van de Politieke Aandacht per

beleidsterrein zij verwezen naar hoofdstuk 5.

Het verband tussen Verstedelijking en Stabiliteit is steeds significant en negatief;

hoe meer verstedelijkt een gemeente, hoe instabieler het College. Het verband

tussen Verstedelijking en Steun is steeds niet significant. De invloed van Politieke

Aandacht voor een beleidsterrein op de mate van doelgerichtheid van beleid is in

acht gevallen (Fysieke Omgeving, Wonen, Werken, Gezondheidszorg Algemeen,

Verkeersveiligheid, Jeugd, Ouderen, Gehandicapten) significant en negatief: hoe

meer aandacht het beleidsterrein, hoe minder het is onderbouwd. Eén en ander is

tegengesteld aan wat werd verwacht: hoe meer politieke aandacht voor een

beleidsterrein, hoe groter de doelgerichtheid. De invloed van Stabiliteit op de mate

van doelgerichtheid van beleid is in één geval (Werken) significant en negatief,

hetgeen in lijn is met de literatuur: hoe stabieler, hoe minder responsief, en hoe

minder de neiging bestaat om uit te leggen wat men waarom gedaan heeft. De

invloed van Steun op de mate van doelgerichtheid van beleid is in drie gevallen

(Wonen, Werken en Gehandicapten) significant en positief: hoe meer steun een

college heeft, hoe meer het zijn beleid onderbouwt. Dit is op het eerste gezicht

tegengesteld aan wat uit de literatuur blijkt: hoe meer steun, hoe minder een

bestuursorgaan de behoefte zou gevoelen om zich te verantwoorden.

Afzonderlijk van het bovenbeschreven model is nog onderzocht de invloed van

verstedelijking op de mate van doelgerichtheid van het beleid, en van de drie

samenstellende delen van verstedelijking afzonderlijk - inkomen,

bevolkingsdichtheid, gemeentegrootte - op de mate van doelgerichtheid van het

beleid. Al deze verbanden bleken niet significant.
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11.2 Discussie

In deze paragraaf wordt achtereenvolgens ingegaan op verschillende aspecten van

het meten van de te verklaren variabele en de operationalisatie van verklarende

variabelen (11.2.1); daarna wordt de wetenschappelijke betekenis van de

verschillende uitkomsten besproken (11.2.2). Tot slot zal worden stil gestaan bij de

politieke betekenis van de uitkomsten (11.2.3).

11.2.1 De wijze van meten

In deze paragraaf komen aan de orde de keus van de onderzoekseenheid en het

onderzochte materiaal. Daarna wordt ingegaan op het ontwikkelde en gehanteerde

meetinstrument en de gevolgde procedure bij het meten.

Eenheid van onderzoek en materiaal

Bij de start van dit onderzoek, in 1996, bestond in het geheel geen empirisch

onderbouwd zicht op wat gemeenten op het terrein van het gezondheidsbeleid

deden. In het ‘collectief-preventieve veld’ heerste een breed gedragen overtuiging

dat gemeenten niet voldoende actief waren op het terrein van het

gezondheidsbeleid. Die overtuiging – die deels uit de GGD’en afkomstig was - had

dan betrekking op de activiteiten van de gemeente zonder de activiteiten van

diezelfde GGD. Er was wel onderzoek gedaan naar de werkzaamheden van de

GGD, onder andere door de Inspectie Volksgezondheid. De breed gedragen

overtuiging met betrekking tot de activiteiten van de gemeente was aanleiding voor

de vraag, of het juist was, dat gemeenten het gezondheidsbeleid inderdaad

verwaarloosden. Eén en ander leidde tot de keus van de gemeente als te

onderzoeken eenheid.

De keus voor de gemeente als te onderzoeken eenheid had, gevoegd bij de wens

om uitspraken te kunnen doen die voor alle Nederlandse gemeenten geldig zijn,

gevolgen voor de opzet van het onderzoek: het moest gaan om een representatieve

steekproef. Gekozen is voor een naar grootte-categorie en provincie

gestratificeerde steekproef, een en ander om te vermijden dat de steekproef zeer

veel kleine gemeenten en zeer weinig grote gemeenten zou bevatten. Het doen van

uitspraken over de grote gemeenten zou dan onverantwoord worden. Het gevolg
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van deze procedure is een ondervertegenwoordiging van de kleinere gemeenten;

het aantal is nog steeds groot genoeg (n=24; 5.4%) om verantwoord uitspraken te

kunnen doen.

De gekozen opzet bepaalde vervolgens het materiaal dat geanalyseerd kon

worden; het materiaal waarop de resultaten zouden komen te rusten, moest

afkomstig zijn uit documenten die in iedere Nederlandse gemeente voorhanden

waren, en die betrekking hadden op de gehele breedte van het beleid. Er zijn twee

dergelijke documenten, te weten het collegeprogramma en de begroting.

De respons is zeer hoog en geeft, gezien de verdeling van de non-repons over

grootte-categorieën en provincies, geen enkele aanleiding om selectiviteit bij de

respons te veronderstellen.

Meetinstrument en procedure

Bij onderzoek dat ingaat op de determinanten van de resultaten van

overheidsbeleid worden zeer frequent begrotingsmiddelen voor één of een beperkt

aantal posten als te verklaren variabele(n) gebruikt. Is men als onderzoeker

geïnteresseerd in de vraag of bijvoorbeeld een linkse gemeente een uitgebreider

flankerend beleid voert voor bijstandsgerechtigden, dan neemt men de middelen

die vermeld staan bij ‘bijzondere bijstand’, bij ‘minimabeleid’ en bij

‘kwijtscheldingsbeleid gemeentelijke belasting’. Uiteraard kent deze insteek ook een

groot aantal problemen, die met name te maken hebben met het feit dat een

uitgave niet bij iedere gemeente onder hetzelfde hoofd op dezelfde plaats staat.

Niettemin is het de overheersende onderzoeksstijl. Een dergelijke benadering was

bij dit onderzoek niet mogelijk, met name vanwege de absolute onbekendheid met

de maatregelen die gezamenlijk het ‘gezondheidsbeleid’ zouden vormen. Die

onbekendheid vormde juist de eerste onderzoeksvraag. Gekozen is derhalve voor

het ontwikkelen van een nieuw meetinstrument en het gebruik daarvan bij dit

onderzoek: het inventariseren of een bepaalde maatregel wel of niet door een

gemeente genoemd werd, en het vervolgens gebruiken van de somscore van

maatregelen per beleidsterrein als de te verklaren variabele. Aan de hand van een

aantal resultaten, zoals het effect van politieke kleur en stabiliteit op deze

somscore, lijkt achteraf de stelling goed verdedigbaar, dat de door middel van het

ontwikkelde instrument verkregen somscore zich net zo gedraagt als de



__________________________

__________________________

Hoofdstuk 11                                                                                           261

begrotingsmiddelen in onderzoek van anderen. Wel dient nader onderzoek te

worden verricht naar de validiteit van het instrument.

Om bij het proces waarbij kwalitatieve, tekstuele informatie uit collegeprogramma

en begroting wordt omgezet in kwantitatieve, voor statistische doeleinden te

hanteren informatie zo weinig mogelijk bloot te stellen aan verschillende soorten

denkbare bias zoals politieke vooroordelen of de wens om bepaalde uitkomsten te

verkrijgen, is er voor gekozen deze procedure te laten verrichten door drie

onderzoekers, en achteraf de resultaten te vergelijken en tot één uiteindelijke score

te komen. In eerste instantie is de overeenkomst tussen de drie onderzoekers niet

zeer hoog; een deel van deze lage overeenkomst is te wijten aan het ontbreken van

een zekere mate van vertrouwdheid met het instrument als ook aan de vrijheid die

het te scoren materiaal gaf tijdens het omzettingsproces. Uiteindelijk zijn de

verschillen in score geharmoniseerd via een bepaald procédé, dat erop berustte dat

de verkregen scores werden vergeleken met elkaar en met de oorspronkelijke tekst

van het materiaal. Zodoende is gekomen tot één enkele score, die gezien het

procédé de meest juiste was.

11.2.2 Wetenschappelijke betekenis uitkomsten

Het inleidende hoofdstuk over de geschiedenis van het gezondheidsbeleid laat

zien, dat gezondheidsbeleid niet een begrip, een construct is dat in 1974 is

ontstaan bij het verschijnen van Lalonde’s New Perspective (Lalonde 1974).

Integendeel, een begrip als dit bestond reeds vele eeuwen, althans collectief-

preventieve gezondheidsbevorderende maatregelen bestaan reeds zeer lang en in

velerlei culturen.

Eenmaal eerder is onderzoek gedaan naar het juridisch instrumentarium dat

gemeenten ten dienste staat om een gezondheidsbeleid mee uit te voeren (Dol

1989). De huidige analyse, die niet zoals in 1989 alleen de wetgeving in formele zin

betreft, levert hetzelfde beeld als destijds. Gemeenten hebben een redelijk grote

hoeveelheid regelgeving tot hun beschikking om gezondheidsbeleid mee vorm te

geven, zij het dan, dat op een aantal terreinen waar in potentie een grote

gezondheidswinst kan worden geboekt, die regelgeving nagenoeg afwezig is. Er

blijkt een nauw verband te bestaan tussen de hoeveelheid regelgeving op een
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bepaald beleidsterrein enerzijds, en de hoeveelheid medebewindsmaatregelen

anderzijds; dit verband is eveneens aanwezig waar het gaat om de hoeveelheid

autonome maatregelen. De conclusie zou kunnen luiden dat hoe meer wetgeving

de Rijksoverheid maakt, hoe actiever de gemeente wordt, niet alleen op het

medebewindsterrein, maar ook op het autonome terrein. De haaks hierop staande

conclusie zou kunnen zijn dat gemeenten op een bepaald terrein actief zijn, en dat

na een zekere tijd de Rijksoverheid door middel van wetgeving meer eenheid in het

beleid tracht aan te brengen. Met behulp van de huidige data is het niet mogelijk

een nader onderscheid tussen beide mogelijke conclusies aan te brengen; daarvoor

is een longitudinale opzet vereist.

De hoeveelheid maatregelen, relevant voor het gezondheidsbeleid, bevestigt

geenszins het beeld dat de gemeente niet actief zou zijn op dit terrein. Uitgesplitst

naar beleidsterrein zijn er wel witte vlekken,  deze zijn deels gelieerd aan wat

traditioneel gezien wordt als ‘keuzevrijheid van het individu’. Wellicht is de overheid

in zijn algemeenheid en de lagere overheid in het bijzonder terughoudend als het

gaat om ingrijpen in dit terrein; ze schrikt daarvoor terug. Voorts kan men zich

voorstellen dat een gemeente juist niet zelf taken doet die men overgedragen heeft

aan een professionele organisatie als een GGD. Daaronder vallen in dit kader

tenminste bewustwording van de effecten van leefwijzen, en de zorg voor

verslaafden en thuislozen.

De nieuw ontwikkelde maat voor politieke aandacht voor een individuele

beleidsmaatregel geeft een goed inzicht in het ‘issue-gehalte’ van een bepaalde

maatregel. Deze maat berust op de dominantie van het meer politieke en meer

selectieve collegeprogramma ten opzichte van de meer ambtelijke en alle uitgaven

omvattende begroting. Met behulp van deze maat laten maatregelen zich indelen

naar ‘zeer veel aandacht’, ‘veel aandacht’ en ‘beheer’. Deze maat is niet

gevalideerd; verder  kan deze maat alleen in een setting worden gebruikt waarbij

gegevens uit beide genoemde gegevensbronnen voorhanden zijn.

De invloeden van de latente variabele Verstedelijking op politieke kleur, politieke

stabiliteit en politieke participatie gedragen zich conform de literatuur. Hoe groter en

dichter bevolkt de gemeente en hoe armer de inwoners van de gemeente, hoe
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linkser de raad, hoe instabieler de raad en hoe lager de opkomst. Met betrekking tot

de invloed van Verstedelijking op het probleem: deze is afhankelijk van de gekozen

probleemvariabele.

De invloed van politieke kleur (links) op het beleid is conform de literatuur: die

invloed is ofwel positief – in vier van de elf gevallen - ofwel niet aantoonbaar. Met

betrekking tot de invloed van stabiliteit op beleid geldt hetzelfde: deze is ofwel

negatief – in twee van de elf gevallen - ofwel niet aantoonbaar. Hoe linkser en hoe

instabieler de raad, hoe meer beleid. Anders is het met de invloed van participatie

(opkomst) op beleid. Over deze invloed is zeer weinig bekend, en het onderhavige

onderzoek laat zien, dat de invloed in drie van de elf gevallen negatief  (p = 0,05) is,

in vier gevallen negatief (bij p = 0,10) en in vier gevallen niet aantoonbaar. Deze

uitkomst betekent, dat hoe lager de opkomst is, hoe meer beleidsmaatregelen er

geformuleerd worden. De invloed van de omvang van het probleem op het beleid is

in één van de zeven gevallen positief; in de andere gevallen niet aantoonbaar,

hetgeen met betrekking tot deze variabele conform de literatuur is.

Het is evenwel de vraag of de gevonden verbanden zo eenduidig mogen worden

geïnterpreteerd als hierboven gesuggereerd. Een alternatieve verklaring zou

kunnen zijn, dat de problemen in een verstedelijkte omgeving – met een hoger

percentage links, een grotere instabiliteit en een lagere opkomst – groter zijn dan in

een plattelandsomgeving en alleen al om die reden een actiever overheidsoptreden

vragen. Deze gedachtengang kon niet worden bevestigd. Gebleken is, dat alleen op

vijf van de elf terreinen het directe effect van Verstedelijking significant en positief

is. Op de zes andere terreinen is dit niet het geval.

Een aanvullende verklaring is het verschil in financiële situatie tussen de

verstedelijkte gemeenten en de plattelandsgemeenten. Alleen al door het hebben

van een ruimere financiële armslag kan meer beleid gemaakt worden. Het bleek

niet mogelijk om de gemeentelijke inkomsten op een zodanige wijze in het

gehanteerde model te incorporeren, dat een significant model ontstond.

De doelgerichtheid van beleid is gemeten met behulp van het aantal intersectorale

doelen, het aantal sectorale doelen en het percentage maatregelen dat van

enigerlei vorm van redengeving was voorzien. Het aantal intersectorale doelen is

met gemiddeld ruim anderhalf per gemeente zeer laag; dit duidt niet op een erg
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integrale afweging van beleid. Het aantal sectorale doelen met gemiddeld minder

dan één doel per beleidsterrein niet hoog, terwijl het percentage maatregelen dat

van een redengeving is voorzien uiteraard in het collegeprogramma, maar ook in de

begroting hoog genoemd mag worden. De gedachte dat bij beleidsvorming eerst

intersectorale doelen worden vastgesteld, dan sectorale en van daaruit

subdoelstellingen en de concrete beleidsmaatregelen is waarschijnlijk niet juist. De

bevindingen wijzen eerder op een omgekeerd proces. Eerst worden maatregelen

geformuleerd als antwoord op een probleem; de redengeving wordt er in een groot

aantal gevallen bij vermeld, waarschijnlijk vanuit een politieke communicatie- en

overtuigingsbehoefte. Pas als binnen een bepaalde sector zich tegenstrijdigheden

voordoen, wordt de behoefte gevoeld om een sectoraal doel te formuleren. Een

soortgelijk proces, maar dan bij tegenstrijdigheden tussen sectoren, noodzaakt de

politiek verantwoordelijken om te komen tot expliciete intersectorale afstemming.

Deze is echter relatief schaars. Het gebrek aan intersectorale afstemming klemt te

meer, daar het bepleite gemeentelijke gezondheidsbeleid niet mogelijk is zonder

intersectorale afstemming.

De invloeden van de latente variabele verstedelijking op politieke stabiliteit van het

College gedraagt zich conform eerder aangehaalde literatuur. Hoe groter en dichter

bevolkt de gemeente en hoe armer de inwoners van de gemeente, hoe instabieler

de raad en het College. Er lijkt een neiging bij het College om zich tegen deze

vergrote instabiliteit te wapenen, door een bredere steun in de raad te zoeken: het

verband tussen verstedelijking en de steun van het College in de raad is nergens

significant. De invloed van stabiliteit op de mate van doelgerichtheid van beleid is in

één geval significant, en negatief, hetgeen in lijn is met de literatuur. Hoe instabieler

een Raad is, hoe meer beleid er zal ontstaan; deze bevinding werd ook in dit

onderzoek bevestigd. Onderbouwing van beleid is niet een taak van de Raad, maar

een taak van het College. Gebleken is, dat hoe instabieler het College is, hoe groter

de mate van doelgerichtheid is. De discussies binnen het College, nodig om de

partners te overtuigen van beleidsmaatregelen die men wil, komen uiteindelijk als

doelgerichtheid naar buiten, en worden gebruikt om ook anderen te overtuigen dan

wel argumenten in handen te geven.
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De invloed van steun van het College door de raad op de mate van doelgerichtheid

van beleid is in drie gevallen significant en positief, hetgeen op het eerste gezicht

tegengesteld is aan hetgeen uit de literatuur blijkt: hoe meer steun, hoe minder

responsief een bestuursorgaan hoeft te zijn en hoe minder een bestuursorgaan de

behoefte zou gevoelen om zich te verantwoorden. Men zou ook de redenering

kunnen omdraaien: een College slaagt er pas in een breed gesteund College te

zijn, als het in de voorliggende periode de communicatiekanalen naar alle partijen

heeft opengehouden; één van die communicatiekanalen is de onderbouwing van

het beleid. Veel Colleges zijn breed samengestelde afspiegelingscolleges, en

derhalve instabieler dan nodig; ze hebben ook meer steun dan strikt nodig. Een

College kan, gezien deze mate van instabiliteit een bewust beleid terzake voeren,

om de gevaren van instabiliteit, zoals een confrontatie met een raadsmeerderheid

die andere inzichten heeft dan het College, of erger nog, het geheel verliezen van

vertrouwen van de raad halverwege de zittingsperiode, mee te compenseren.

De invloed van politieke aandacht voor een beleidsterrein op de mate van

doelgerichtheid van beleid is in acht gevallen significant en negatief: hoe meer

aandacht voor een beleidsterrein, hoe geringer de doelgerichtheid. Eén en ander is

tegengesteld aan wat werd verwacht: hoe meer politieke aandacht voor een

beleidsterrein, hoe groter de doelgerichtheid. Het resultaat laat zich niet zonder

nader onderzoek en theorievorming verklaren. Elementen die bij een verklaring een

rol kunnen spelen zijn enerzijds een zekere latentie tussen politieke aandacht en

doelformulering (Van de Peppel et al. 1998, 103-19) en anderzijds de door Verba

en Nie geopperde gedachte (Verba and Nie 1972), dat politieke aandacht zich

tussen grenzen dient te bewegen: is de aandacht lager dan een kritische grens, dan

gebeurt er niets; is de aandacht hoger dan een andere grenswaarde, dan is dat

contra-productief. Deze gedachtengang volgend zou naar zijn aard politieke

aandacht zich binnen een zekere bandbreedte moeten bewegen.

Afzonderlijk is nog onderzocht de invloed van de verstedelijkingvariabele en de

samenstellende onderdelen ervan – inkomen, dichtheid, gemeentegrootte - op de

mate van doelgerichtheid van het beleid. Deze invloed bleek, in tegenstelling tot de

literatuur, niet aantoonbaar.
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11.2.3 Betekenis van de uitkomsten voor het gemeentelijk gezondheidsbeleid

De gezondheid van groepen mensen is vooral afhankelijk van de kwaliteit van de

leefomgeving. Voor de kwaliteit van de leefomgeving, waaronder zaken als

woongenot, veiligheid, hygiene etcetera, is de gemeente een belangrijke instantie.

Waar overmatige overlast, ordeverstoring, onveiligheid en normovertreding

aanwezig is, mag van de gemeente (en de politie) een actief optreden worden

verwacht. In de in dit onderzoek gehanteerde ruime definitie van

gezondheidsbeleid, komt de kwaliteit van de leefomgeving steeds aan de orde. De

gemeentelijke bestuurslaag is van groot belang bij het beinvloeden hiervan.

Het is echter opvallend, dat gemeenten zich zelf nauwelijks zien als een instantie

die gezondheidsbeleid voert. Het omgekeerde is ook waar: de mensen en instanties

die buiten de gemeente als zodanig betrokken zijn bij gezondheidsbeleid,

percipiëren de gemeente niet als een belangrijke speler op het terrein van het

gezondheidsbeleid, zo lijkt het althans. Gemeenten zijn wel betrokken op

onderdelen van het intersectorale gezondheidsbeleid, maar zien dit zelf als

sectoraal beleid (bijvoorbeeld wonen, verkeersveiligheid, gehandicaptenzorg), en

niet als beleid dat integraal ten doel heeft de gezondheid van de bevolking te

verbeteren. De gemeente kan veel, en doet ook veel, maar deze

beleidsinspanningen worden niet gethematiseerd onder de noemer lokaal

gezondheidsbeleid.

Wanneer de gezondheidsrelevante, voorwaardenscheppende activiteiten en

maatregelen van gemeenten in ogenschouw worden genomen, valt op, dat het

vooral de meer verstedelijkte gemeenten zijn met een links georiënteerd bestuur en

een lage opkomst die een actief gezondheidsbeleid voeren. Over het algemeen

kampen deze gemeenten met grotere maatschappelijke problemen, zodat niet kan

worden gesteld dat de gezondheidstoestand van de burgers in deze gemeenten

beter is. Het omgekeerde is waar; en dat kan op zich een reden zijn voor een

gemeentebestuur om een actief beleid te voeren.

De gemeente heeft een redelijke hoeveelheid wetgeving tot zijn beschikking om op

diverse terreinen handelend en regelend op te treden. Uit de analyse van de

wetgeving blijkt, dat deze uiteraard gerelateerd is aan de medebewindsactiviteiten,

maar ook aan de autonome activiteiten van de gemeente. In de loop van de tijd kan
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de wetgeving zijn ontstaan nadat een groot aantal gemeenten al op bepaalde

terreinen op autonome basis actief is geweest.

De gemeente kan een substantiele bijdrage aan de gezondheid van de burgers

leveren door leefwijzen, en dan met name roken en alcohol, hoger op de agenda te

zetten. Op dit moment is er op deze terreinen vooral sprake van een

terughoudende houding van de overheid; ook hier zou een meer actieve,

optredende houding van de overheid gewenst zijn. Met name het roken is

verantwoordelijk voor een groot deel van de sterfte (Gunning-Schepers 1988). Net

als bij het lokale beleid met betrekking tot gokken is het ook hier mogelijk om bij het

verstrekken van een vergunning nadere – beperkende - voorwaarden te stellen met

betrekking tot de verkrijgbaarheid van tabaksartikelen. Wellicht dient de Tabakswet

hiertoe worden aangepast; een verzoek hiertoe vanwege de VNG zou dit kunnen

bewerkstelligen, of een proefproces naar aanleiding van een door de gemeente

verstrekte vestigingsvergunning met als voorwaarde een verbod op het verkopen

van tabaksartikelen. Met betrekking tot alcohol doet zich een ander probleem voor.

Er bestaan bevoegdheden, maar er zijn maar enkele gemeenten die van een

uitgesproken beleid op dit terrein melding maken. De meeste gemeenten maken

zonder welk commentaar dan ook gewag van het feit dat er vergunningen in het

kader van de Drank- en Horecawet zullen worden verstrekt. Er bestaat op dit terrein

ruimte om een meer geprofileerd beleid te voeren.

Een analyse van de betekenis van de onderzochte determinanten voor de praktijk

van de omvang van het gezondheidsbeleid laat in eerste instantie zien, dat de

gekozen ‘determinanten’ daadwerkelijk ‘determineren’. Het zijn geen variabelen die

een gemeente zelf naar believen kan manipuleren. De samenstellende onderdelen

van de verstedelijking - gemeentegrootte, bevolkingsdichtheid, en inkomen per

huishouden – zijn stuk voor stuk geen variabelen die gemakkelijk te veranderen

zijn. Het zijn min of meer gegevenheden. Met betrekking tot de politieke kleur lijkt

meer variatie voorhanden: een bevolking zou ‘linkser’ kunnen stemmen. Hier keert

echter uiteindelijk de wal van de vergrote stabiliteit het schip van de politieke kleur:

hoe éénkleuriger, in dit geval ‘linkser’ een gemeenteraad, hoe stabieler. Van

stabiele gemeenteraden is aangetoond dat zij een negatief effect op de hoeveelheid

(gezondheids-)beleid hebben. Het effect van participatie op de omvang van het

beleid is weliswaar negatief, maar een duidelijke verklaring is op dit moment niet
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voorhanden. Streven naar een lage opkomst lijkt niet het eerst aangewezen middel

om het doel van een omvangrijker gezondheidsbeleid te bereiken.

Het is de vraag of een gemeente die op een nieuw terrein maatregelen wil treffen,

of een bestaand maatregelenpakket uit wil breiden, moet beginnen met een

diepgaande discussie over de doelen van dergelijke maatregelen. Het materiaal

wijst er eerder op, dat sectorale doelen, en a fortiori intersectorale doelen, in een

later stadium pas worden geformuleerd.

Voor waar het gaat om de doelgerichtheid van beleid lijkt het erop dat een breed

samengesteld College de beleidsmaatregelen vaker onderbouwt dan een College

dat een minimale meerderheid heeft. Een breed samengesteld College heeft meer

steun in de raad, maar is daardoor tegelijkertijd instabieler; beide variabelen dragen

ertoe bij, dat het beleid frequenter wordt onderbouwd.

11.3 Aanbevelingen

Intersectoraal gezondheidsbeleid zou met name gericht moeten zijn op die sectoren

die veel gezondheidswinst opleveren. Die gezondheidswinst kan bestaan uit een

langere levensverwachting, meer gezonde levensjaren en een hogere kwaliteit van

leven. De sterfte onder de 65 jaar is nog steeds hoog (mannen 22%, vrouwen 15%

van de totale sterfte), en wordt door VWS sinds het verschijnen van de Nota 2000

als ‘vermijdbaar’ gezien. Eveneens eenvijfde van de totale levensverwachting gaat

gepaard met chronische ziekte en handicap; een en ander leidt tot een lagere

kwaliteit van leven. De integrale beleidsinspanningen van de gemeentelijke

bestuurslaag moeten gericht zijn op een vermindering van de vermijdbare sterfte en

van de ongezonde levensjaren, alsmede op een toename van de kwaliteit van

leven.

Deze paragraaf is verder opgesplitst in aanbevelingen voor verder onderzoek

(11.3.1) en aanbevelingen voor de praktijk van het gezondheidsbeleid (11.3.2).

11.3.1 Aanbevelingen voor verder onderzoek

Min of meer noodzakelijkerwijze is in dit onderzoek de rol van de GGD buiten beeld

gebleven. Het is echter van buitengewoon groot belang om de activiteiten van de

GGD eveneens te analyseren, en zich af te vragen in hoeverre deze activiteiten
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complementair zijn aan die van de gemeente, met name op het terrein van de

leefwijzen. Ook om na te gaan of activiteiten van gemeente en GGD elkaar

versterken is anderszins een analyse nodig. Naast een dergelijke, wenselijke

synergie als onderzoeksuitkomst is het uiteraard mogelijk dat blijkt dat GGD en

gemeente ten opzichte van elkaar in een soort isolement verkeren. Op het moment

dat alle Nederlandse gemeenten een nota Gezondheidsbeleid hebben, bij de

totstandkoming waarvan de GGD een rol gespeeld heeft, is er een document dat

zich eveneens voor een grootschalige analyse leent. Daarnaast kan gebruik

gemaakt worden van de begroting van de GGD.

Men kan met goede gronden aanvoeren, dat een analyse van de inhoud van het

collegeprogramma en de begroting weliswaar een redelijk beeld geeft van de

activiteiten ter zake van het gezondheidsbeleid van een gemeente, maar dat dit

beeld nog onvolledig is. Binnen gemeenten verschijnen nota’s over een grote

diversiteit aan onderwerpen, waar zeker ook voor de gezondheid van de burgers

relevante maatregelen in worden aangekondigd. Om een meer verantwoord

empirisch oordeel over deze per gemeente verschillende verdieping van het

gezondheidsbeleid te krijgen is een grootschalig onderzoek als dit, dat zich richt op

een tweetal documenten die in alle gemeenten voorhanden zijn, daartoe niet het

meest aangewezen middel. Een case study onder een beperkt aantal, bijvoorbeeld

acht, gemeenten, twee uit iedere grootte-categorie, is daartoe in eerste instantie het

middel waar mee inzicht kan worden verkregen in het bestaan van dergelijke

verdere verschillen in gezondheidsbeleid tussen gemeenten. Een dergelijk

onderzoek kan een aanvullende verdieping van de kennis opleveren die in het

onderhavige onderzoek is verworven.

Het meetinstrument dat ten behoeve van dit onderzoek is geconstrueerd om

gezondheidsbeleid mee te meten en in dit onderzoek is gebruikt verdient nadere

bestudering en aanscherping. Het uiteindelijke resultaat van die inspanningen zou

een schaal moeten zijn die gevalideerd is, en die zo mogelijk gemakkelijk

hanteerbaar is en waar verschillende beleidsdocumenten, waaronder naast

collegeprogramma’s en begrotingen ook nota’s, mee onderzocht zouden moeten

kunnen worden.

Een onderzoek als het onderhavige is een dwarsdoorsnede van voorgenomen

gemeentelijke activiteiten op één moment. Beleid is echter niet statisch, en het is
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van belang om na te gaan hoe de voornemens van gemeenten met betrekking tot

het gezondheidsbeleid veranderen. Hiertoe is een longitudinaal vervolg het

aangewezen middel; men kan een tweede meting onder alle tachtig gemeenten -

minus de inmiddels heringedeelde gemeenten - uitvoeren, dan wel kiezen voor een

onderzoek onder een kleiner aantal gemeenten. Kiest men het aantal te klein, dan

zijn de uitkomsten met behulp van een aantal statistische pakketten niet meer te

analyseren en is de uitkomst noodzakelijkerwijs beschrijvend.

Een dergelijk longitudinaal vervolg zou ook antwoord moeten geven op de vraag of

gemeenten, zowel autonoom als in medebewind, daar actief zijn waar de

rijksoverheid regelgeving heeft uitgevaardigd, dan wel dat gemeenten vanuit hun

autonome bevoegdheid op een bepaald terrein regels stellen, waarna de

rijksoverheid die verschillende lokale regels enigermate tracht te harmoniseren.

De bevindingen met betrekking tot de negatieve invloed van participatie op de

hoeveelheid beleid – hoe lager de opkomst, hoe meer beleid – verdienen nader

onderzoek. De vraag of hier sprake is van een artefact of een schijnverband of dat

er sprake is van een reëel verband, dient te worden beantwoord.

Dit onderzoek is beperkt tot de fase van de beleidsvorming, zoals die was

geconcretiseerd in het collegeprogramma, en meer uitgewerkt, met eraan

gekoppeld middelen om uit te geven, in de begroting. Een nader onderzoek naar de

fase van de beleidsuitvoering lijkt voor de hand te liggen: wat komt er precies

terecht van begrotingsplannen op het terrein van de gezondheid? Een onderzoek

derhalve naar doelbereiking; dat geeft eveneens antwoord op de vraag of er niet

sprake is van de productie van te veel en te vrijblijvend beleid.

Een onderzoek als dit zou, om na te gaan of de resultaten slechts binnen

Nederland geldig zijn of niet, ook in het buitenland moeten worden uitgevoerd. In

hoofdstuk 4 is ingegaan op de verschillende posities die de gemeentelijke overheid

inneemt in het staatsbestel. Om na te gaan in hoeverre deze positie zelf een

variabele is, zou kunnen worden nagegaan door dit onderzoek in het buitenland te

herhalen. Beschreven is, dat de positie van de gemeentelijke overheid varieert van

een soort agentschap van de centrale overheid tot een zeer zelfstandig onderdeel

van het staatsbestel. Herhaling in twee landen die exponent van deze uitersten zijn,

bijvoorbeeld een Centraal Europees land en een Scandinavisch land, valt aan te

bevelen.



__________________________

__________________________

Hoofdstuk 11                                                                                           271

11.3.2 Aanbevelingen voor de praktijk

Een van de uitkomsten van dit onderzoek is, dat gemeenten een redelijke

hoeveelheid beleidsmaatregelen formuleren, waarvan een effect op de gezondheid

van de burgers is te verwachten. Bij het formuleren van een lokaal

gezondheidsbeleid zouden de gemeenten zich minder moeten aantrekken van de

sectorale indeling van het ambtelijk apparaat. In feite is het nagenoeg ontbrekende

‘gezondheidsbeleids’-perspectief de belangrijkste blinde vlek in het gemeentelijk

denken over de gezondheid van de burgers. Het moet mogelijk zijn om andere

afdelingen dan de afdeling die rechtstreeks voor de volksgezondheid

verantwoordelijk is, te overtuigen van het belang van dit perspectief.

Naast deze ‘blinde vlek’ is er ook sprake van enkele ‘witte vlekken’. De belangrijkste

betreffen het gebied van de leefwijzen. Meer aandacht voor leefwijzen is van groot

belang voor de gezondheid van de inwoners van de gemeente.

Het is de vraag of een gemeente die op een nieuw terrein maatregelen wil treffen

moet beginnen met een diepgaande discussie over de doelen van dergelijke

maatregelen. Het lijkt er eerder op, dat sectorale doelen, en a fortiori intersectorale

doelen, in een later stadium pas worden geformuleerd. Men moet erop bedacht zijn

dat discussies over de doelen van nieuw te nemen beleidsmaatregelen en de

inpasbaarheid van dergelijke doelen in het geheel van de doelen van de sector,

mede ingegeven kunnen zijn om het thema van de agenda verwijderd te houden.

Om een gedachte om te zetten in gerealiseerd beleid, dat zijn doel bereikt is niet

alleen nodig dat het op de agenda komt, maar dat het een aantal stadia

achtereenvolgens succesvol doorloopt. In deze optiek is agendavorming een

dynamisch proces; er zijn steeds krachten aan het werk die het thema, bijvoorbeeld

gezondheidsbeleid, op de agenda willen houden, en om willen zetten in beleid, en

er zijn tegelijkertijd krachten die dat proberen te verhinderen.

Wellicht verdient het overleg tussen GGD en Raad te worden gestructureerd. In dat

kader wordt bepleit een soort ‘gezondheidsmonitor’ continu in de gemeente te laten

lopen. De uitkomsten hiervan kunnen een vast onderdeel van het jaarlijks overleg

tussen GGD en Raad worden, waar prioriteiten kunnen worden gesteld met

betrekking tot de aanpak van problemen. Waar mogelijk dienen die intersectoraal te

worden benaderd; een ‘community based’ aanpak verdient waar mogelijk de
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voorkeur. Gemeentelijk gezondheidsbeleid is slechts dan mogelijk als de betrokken

partijen intensief samenwerken.

Een breed samengesteld College – dat is instabieler en heeft meer steun in de raad

– lijkt de voorkeur te genieten boven een College met een krappe meerderheid.

Beide elementen dragen bij aan een meer frequente onderbouwing van het beleid.

Van VNG en VWS zou een inhoudelijke visie op het gemeentelijk

gezondheidsbeleid mogen worden verwacht. Het Nationaal Contract is een eerste

stap. Voor VWS is er het grote belang van het gezondheidsbeleid. Een inhoudelijk

beleidskader – als bijvoorbeeld de Vijfde Nota – coördineert het beleid op het

gemeentelijke niveau, en verschaft eveneens draagvlak voor minder vrijblijvende

maatregelen. Uiteindelijk dient een en ander in het teken te staan van het

terugdringen van sociaal-economische gezondheidsverschillen.
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Samenvatting

Dit onderzoek richt zich op gezondheidsbeleid bij gemeenten in Nederland.

Gezondheidsbeleid is beleid, dat erop gericht is de gezondheidstoestand van (delen

van) de bevolking te handhaven of te verbeteren door middel van maatregelen die

gericht zijn op de determinanten van gezondheid (Ministerie WVC 1986). Dergelijke

beleidsvoornemens werden geëxpliciteerd in de Nota 2000. Deze Nota 2000

onderscheidt als determinanten biologische factoren, de fysieke omgeving, de

maatschappelijke omgeving, leefwijzen, en het gezondheidszorgstelsel.

Uitgezonderd de biologische factoren is dit brede gezondheidsbegrip in dit

proefschrift steeds gehanteerd geweest.

Dit onderzoek kent zes hoofdvraagstellingen, die bij de samenvatting van de

hoofdstukken 2, 4, 7, 8, 9 en 10 in extenso worden weergegeven. Allereerst wordt

ingegaan op de geschiedenis van het gezondheidsbeleid (vraagstelling 1, hoofdstuk

2) en de beleidsmatige achtergronden waar het gaat om het lokale

gezondheidsbeleid (hoofdstuk 3), alsmede de juridische ruimte van een gemeente

om gezondheidsbeleid te voeren (vraagstelling 2, hoofdstuk 4). Vervolgens richt dit

onderzoek zich op activiteiten die de gemeenten in Nederland ontplooien, dan wel

voornemens zijn om in kader van het gemeentelijke gezondheidsbeleid te

ontplooien. Met opzet is hier geabstraheerd van de activiteiten die GGD’en

verrichten. Bij de start van dit onderzoek in 1996 was de vrij algemeen gedeelde

mening dat gemeenten zeer weinig aan gezondheidsbeleid deden. Daarmee werd

bedoeld de gemeente, zonder de activiteiten van de GGD. Naar de juistheid van

deze stelling was nooit empirisch onderzoek gedaan, en dit onderzoek poogt in

deze leemte te voorzien (vraagstelling 3, hoofdstuk 7). In hoofdstuk 8 (vraagstelling

4) wordt ingegaan op de determinanten van de verschillen in gezondheidsbeleid per

gemeente. Tot slot komt de doelgerichtheid van het gezondheidsbeleid

(vraagstelling 5, hoofdstuk 9) aan de orde, alsmede de determinanten van de

verschillen in de beschreven doelgerichtheid (vraagstelling 6, hoofdstuk 10).

Hoofdstuk 2 Geschiedenis van het gezondheidsbeleid

De vraagstelling met betrekking tot wat de geschiedenis van het gezondheidsbeleid

is geweest luidt: was er binnen de gehanteerde gezondheidsconcepten vanaf de
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Griekse oudheid ruimte voor collectief-preventieve maatregelen? Onderzocht is de

Griekse, Romeinse en Arabische geneeskunst; daarna zijn de ontwikkelingen in

West-Europa met na 1970 een accent op Nederland beschreven.

Binnen het denken over gezondheid en ziekte bij de Grieken, Romeinen en

Arabieren bestond ruimte voor het beïnvloeden van gezondheid anders dan door op

het individu gerichte, therapeutische maatregelen. Dergelijke collectieve

maatregelen - een gezondheidsbeleid - bestaan voor een groot deel uit op het

individu gerichte adviezen met betrekking tot het in stand houden van het

evenwicht, dat als paradigma heerste. Daarnaast komen ook andere maatregelen

voor waarvan hier worden genoemd openbare hygiëne en riolering, en verplichte

isolatie van infectieus geachte patiënten.

Vanuit de Arabische wereld komt de kennis over gezondheid, en daarmee het

concept van de evenwichtsleer, rond 1100 in West-Europa. In toenemende mate

worden ontdekkingen gedaan die niet passen in het concept van de evenwichtsleer.

In de achttiende eeuw vinden de eerste belangrijke afwijkingen van het strikt

humorale concept plaats. De gezondheidszorg zelf wordt verbeterd, er is aandacht

voor maatschappelijke omstandigheden, en leefwijzen worden beïnvloed.

In de negentiende eeuw vindt geleidelijk een overgang plaats van de

evenwichtsleer naar het huidige concept. Tot de ontdekking van de bacterie als

ziekte-oorzaak is er bij sommige wetenschappers sprake van onverholen

scepticisme waar het gaat om de rol die sociale omstandigheden hebben op het

ontstaan van ziekte. In de visie van anderen spelen die omstandigheden een

belangrijke, zo niet een doorslaggevende rol. Een van de gevolgen van het

ontdekken van de bacterie als oorzaak van ziekte heeft begrijpelijkerwijs als gevolg

dat dan ook àlle (wetenschappelijke) aandacht zich verlegt in die richting en de

sociale hygiëne werd verwaarloosd. De ontwikkeling van de sociale hygiëne in de

praktijk staat echter niet stil: in de periode tot de Tweede Wereldoorlog wordt in

Nederland bijna overal waterleiding en riolering aangelegd.

De  periode na 1945 wordt gekenmerkt door enerzijds een sterke toename van de

successen van de curatieve geneeskunde en anderzijds in bijna geheel Noord-

West Europa de vestiging en uitbouw van de verzorgingsstaat. In de zeventiger

jaren worden de complementaire invloeden door diverse auteurs geformuleerd:

naast gezondheidszorg zijn biologische factoren, de fysieke omgeving, de
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maatschappelijke omgeving en leefwijzen van belang. Uiteindelijk leidt deze

gedachtengang in diverse landen tot een aantal beleidsdocumenten, die de start

zijn van het gezondheidsbeleid. De ontwikkeling in Nederland is in 1986 in gang

gezet met het verschijnen van de Nota 2000. Op locaal niveau speelt deze

denkwijze een belangrijke rol bij het op de agenda krijgen van het Healthy Cities

Project.

Hoofdstuk 3 Lokaal Gezondheidsbeleid

In dit hoofdstuk worden de beleidsmatige ontwikkelingen en rapporten besproken

die vanaf 1980 over het gemeentelijke gezondheidsbeleid zijn verschenen. Een

aantal onderzoeksrapporten is somber over het gemeentelijke gezondheidsbeleid.

Het rapport van de Commissie Versterking Collectieve Preventie (1996) brengt een

discussie op gang, die leidt tot een platform Openbare Gezondheidszorg, en een

vernieuwde aandacht van het Ministerie van VWS voor het gemeentelijk

gezondheidsbeleid. Uiteindelijk leidt één en ander tot de verplichting voor

gemeenten om een Nota Gezondheidsbeleid te schrijven; voorts wordt in februari

2001 een Nationaal Contract Openbare Gezondheidszorg ondertekend door het

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het Ministerie van Binnenlandse

Zaken, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en GGD Nederland.

Gezondheidsbeleid is een onderwerp geworden dat zich meer in de politieke

belangstelling mag verheugen, en het heeft zich een structurele plaats op de

agenda verworven.

Hoofdstuk 4 Juridische speelruimte

De vraagstelling van dit hoofdstuk luidt: Wat is de juridische ruimte in medebewind

voor een Nederlandse gemeente om een gezondheidsbeleid te voeren? In

Nederland heeft de Franse bezetting er uiteindelijk toe bijgedragen dat de federale

Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden overging in de gedecentraliseerde

eenheidsstaat. De Gemeentewet uit 1851 schiep de huidige

bevoegdheidsverdeling.

De algemene trekken van de centraal-locale verhouding zijn daarna geschetst. Het

gevaar bestaat immers deze algemene trekken aan te zien voor ‘typisch

Nederlands’, terwijl zij dat niet zijn. Overal in Europa bestaat wel een spanning
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tussen de behoefte aan centrale controle enerzijds en het streven naar locale

autonomie anderzijds. Regelgeving en middelentoedeling zijn de belangrijkste

sturingsmechanismen bezien vanuit de centrale overheid.

De in Nederland bestaande wetgeving, zoals die tegenwoordig electronisch is

opgeslagen in de Algemene Databank van Wet- en regelgeving van Kluwer, is

geconfronteerd met zoektermen, die enerzijds betrekking hebben op de organen

van de gemeente, en anderzijds op het te onderzoeken terrein, het

gezondheidsbeleid. Zodoende kan de regelgeving die van toepassing is op de

gemeentelijke bestuurslaag worden achterhaald. De resultaten van de kwantitatieve

analyse van de regelgeving op het terrein van gemeente en gezondheid laten zien,

dat de gemeente – althans op het eerste gezicht - een veelheid aan regelgeving ter

beschikking staat en taken ter behartiging opgedragen krijgt om enigerlei invloed –

direct of verder verwijderd - uit te oefenen op de collectieve gezondheidstoestand

van zijn burgers. Met een beeld van de aldus verkregen regelgeving heeft men

derhalve eveneens een beeld wat een gemeente in medebewind zou kunnen

ondernemen; de invulling van de autonome bevoegdheid blijft buiten beeld.

De regelgeving is zeer ongelijksoortig en heeft betrekking op een mengeling van

taken en bevoegdheden. Onder de regelgeving die zich richt tot de gemeente en

relevant is voor een gezondheidsaspect (283 regelingen) bevinden zich 18 op het

terrein van de fysieke omgevingsfactoren, 103 op het terrein van de sociale

omgevingsfactoren, 2 op het terrein van leefwijzen en 160 zijn gerelateerd aan

gezondheidszorg. De analyse laat eveneens duidelijk zien waar gemeenten in het

geheel niet, dan wel nauwelijks in medebewind optreden. Op drie van de vier

thema’s op het terrein van de leefwijzen (Voeding, Alcohol, Roken) is, anders dan

bij Beweging, nauwelijks regelgeving.

Hoofdstuk 5 Beleid en vraagstellingen

Het beleid dat uiteindelijk tot stand komt, heeft het filter van het

agendavormingsproces doorstaan. In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven

van de literatuur over agendavorming; vervolgens wordt ingegaan op de

determinanten van beleid. Tot slot wordt een model ontwikkeld waarmee de

verschillen in beleid tussen de gemeenten zal worden verklaard. Dit model bevat de

variabele verstedelijking, waarin gemeentegrootte, bevolkingsdichtheid en inkomen
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samenkomen; deze variabele is een uitdrukking van de algemene probleemdruk in

een gemeente. Voorts bevat het model drie politieke variabelen, te weten politieke

kleur (percentage links in de Raad), politieke stabiliteit (Herfindahl-index van de

Raad [0-1]) en politieke participatie (opkomstpercentage bij de verkiezingen voor de

Raad in 1994), alsmede een voor het beleidsterrein specifieke probleemindicator.

De afhankelijke variabele is de hoeveelheid autonome beleidsmaatregelen op een

bepaald beleidsterrein.

Hoofdstuk 6 Onderzoeksopzet, gebruikt instrument en operationalisatie

Het onderzoek vond plaats onder een steekproef van gemeenten in Nederland die

gestratificeerd was naar gemeentegrootte en naar provincie. De steekproefomvang

bedroeg met twee gemeenten per groottecategorie (< 20.000, 20.000-50.000,

50.000-100.000, > 100.000) 86 gemeenten. Deze werden verzocht hun

Collegeprogramma 94-98 en hun Begroting 96 in te zenden. Van de 86 gemeenten

voldeden 80 (93%) op bruikbare wijze aan dit verzoek. Om de algemene en

kwalitatieve informatie uit collegeprogramma en begroting om te zetten in rond

gezondheid gecentreerde en kwantitatieve informatie, werd een nieuw

meetinstrument ontwikkeld. Met behulp van dit instrument werden

beleidsmaatregelen, het al dan niet gerelateerd zijn van deze beleidsmaatregelen

aan doelen, het voorkomen van sectorale doelen en het voorkomen van

intersectorale doelen gemeten. De verschillende beleidsterreinen sluiten aan bij de

indeling uit de Nota 2000: Fysieke Omgevingsfactoren; Maatschappelijke

Omgevingsfactoren; Leefwijzen en Gezondheidszorg. Het cluster Maatschappelijke

Omgevingsfactoren is onderverdeeld in Wonen en Werken. Bij de Leefwijzen is

gelet op Voeding, Beweging, Roken, en Alcohol. Gezondheidszorg is

onderverdeeld in Algemeen, Grote Gezondheidsproblemen (Kanker, Hart- en

Vaatziekten, Verkeersveiligheid, Sociale Veiligheid) en Risicogroepen (Jeugd,

Ouderen, Gehandicapten, Vluchtelingen, Minderheden, Verslaafden, Thuislozen).

Hoofdstuk 7 Omvang en inhoud van het gezondheidsbeleid

De vraagstelling voor dit onderdeel luidt: Wat zijn de verschillen in omvang en

inhoud van het gezondheidsbeleid bij gemeenten a) in zijn totaliteit, b) naar

beleidssectoren, c) naar het onderscheid Collegeprogramma – Begroting, d) naar
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het onderscheid medebewind - autonomie, e) naar frequentie per maatregel en f)

naar politieke aandacht die de verschillende maatregelen krijgen.

Geconstateerd kan worden, dat uit de analyse van Collegeprogramma en Begroting

blijkt dat gemeenten gemiddeld genomen actief zijn over de gehele breedte van het

gezondheidsbeleid, zowel waar het gaat om autonome maatregelen als waar het

gaat om het totaal van maatregelen. Er zijn enkele witte plekken, te weten het

terrein van de leefwijzen voeding, alcoholgebruik en roken; de

gezondheidszorgprobleemvelden hart- en vaatziekten en kanker; en de

risicogroepen verslaafden en thuislozen. Een vergelijking van het

collegeprogramma en de begroting laat zien dat de activiteitenniveau’s in het

collegeprogramma over alle sectoren lager zijn dan in de begroting. Bij de analyse

van de autonome maatregelen komt qua activiteiten hetzelfde beeld naar voren als

bij het totaal; bij de terreinen met een laag activiteitenniveau komen in het

collegeprogramma de terreinen vluchtelingen en minderheden, en in de begroting

alleen het terrein vluchtelingen voor.

De splitsing van de door de gemeenten genoemde maatregelen in autonome

maatregelen en maatregelen in medebewind maakte het mogelijk voor ieder

beleidsterrein de ‘mate van autonomie’ te berekenen; deze varieert van 9,6%

(Vluchtelingen) tot 100% (Sociale Veiligheid). Voorts is de politieke aandacht die

een beleidsterrein krijgt gekwantificeerd. Deze varieert, op een schaal van 0 tot 1

van 0,24 (Bewegen) tot 0,64 (Sociale Veiligheid). Met behulp van een ‘mate van

politieke aandacht per individuele maatregel’-index kunnen maatregelen worden

onderverdeeld in maatregelen die ‘zeer veel’ aandacht krijgen (= 0,75), maatregelen

die ‘veel’ aandacht van een gemeente krijgen (0,25-0,75), en ‘beheersmaatregelen’,

maatregelen die een gemeente uitvoert zonder dat ze enige politieke lading hebben

(= 0,25).

Hoofdstuk 8 Determinanten van omvang en inhoud

In dit hoofdstuk is aangegeven of bepaalde, veronderstelde structurele

determinanten van beleid een invloed op de hoeveelheid beleid,

geoperationaliseerd als de hoeveelheid autonome beleidsmaatregelen, hadden, en

voorts hoe groot die invloed was en in welke richting die invloed ging. De

vraagstelling luidde: In hoeverre hangt de omvang van het gezondheidsbeleid bij
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gemeenten samen met a) sociaal-demografische en sociaal-economische

variabelen, b) politieke variabelen, en c) de omvang van maatschappelijke

problemen?

Om een beeld te krijgen van de gelijktijdige werking van die structurele

determinanten en hun invloed op elkaar, is gebruik gemaakt van Lisrel. Er is vooraf,

op basis van een op theoretische noties berustend achtergrondmodel, een

analysemodel ontwikkeld, met de variabelen verstedelijking, alsmede politieke

kleur, politieke stabiliteit, politieke participatie, en de omvang van het bij het

beleidsterrein passende probleem.

In dit model worden vervolgens de data van de elf beleidsterreinen ingevoerd. Bij

acht beleidsterreinen, te weten Fysieke Omgeving, Bewegen, Gezondheidszorg

(algemeen), Verkeersveiligheid, Jeugd, Gehandicapten, Ouderen en Minderheden

blijkt het ontwikkelde model op basis van de p-waarde en verklaarde variantie het

beste te voldoen. Daar waar introductie van de data in het model een niet-

significant model opleverden (Wonen, Werken, Sociale Veiligheid), is het probleem

uit het model verwijderd.

De invloed van de verstedelijking op de overige modelvariabelen zijn als volgt

samen te vatten. Er bestaat steeds een significante en positieve invloed van

verstedelijking op politieke kleur: hoe meer verstedelijkt, hoe linkser de raad. Voorts

bestaat er steeds een significante en negatieve invloed van verstedelijking op zowel

politieke stabiliteit als op politieke participatie: hoe meer verstedelijkt, hoe

instabieler de raad en hoe lager de opkomst. De invloed van verstedelijking op het

probleem is steeds significant en soms positief (Bewegen, Gezondheidszorg

(algemeen), Ouderen, Gehandicapten, en Minderheden); het betreffende probleem

is in verstedelijkte gemeenten groter. Soms is deze invloed negatief (Fysieke

Omgeving, Verkeersveiligheid, Jeugd); deze problemen zijn in meer verstedelijkte

gemeenten kleiner.

De invloed van de verklarende variabelen op het beleid kan als volgt worden

omschreven. De invloed van politieke kleur op de hoeveelheid autonome

beleidsmaatregelen is in het geval van Wonen, Werken, Gezondheidszorg

(algemeen), en Jeugd significant en positief: hoe linkser, hoe meer beleid. De

invloed van politieke stabiliteit is in het geval van Wonen, en Minderheden

significant en negatief; dat houdt in, dat hoe instabieler een raad is, hoe meer beleid
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er wordt gemaakt. Politieke participatie oefent steeds een negatieve invloed uit, die

in het geval van Wonen, Werken, Sociale Veiligheid en Jeugd significant is: een

lage opkomst gaat samen met meer beleid. In een verstedelijkte gemeente, met

een linksere en instabielere raad en een lagere opkomst, wordt meer beleid

gemaakt. Het probleem, tenslotte, oefent in het geval van Bewegen een significante

en positieve invloed uit: hoe groter de sterfte aan hart- en vaatziekten, hoe meer

beleid . De relatie tussen verstedelijking en beleid, afwezig in het hoofdmodel, is

nog afzonderlijk onderzocht: op de terreinen Wonen, Werken, Gezondheidszorg

Algemeen, Ouderen, en Minderheden is de invloed significant positief: hoe meer

verstedelijkt, hoe meer beleid op de genoemde terreinen.

Hoofdstuk 9 Doelgerichtheid

De vraagstelling met betrekking tot de doelgerichtheid van het beleid luidt: Wat zijn

de verschillen in de mate van doelgerichtheid van het gezondheidsbeleid bij

gemeenten a) in zijn totaliteit, b) naar sectoren, c) naar het onderscheid

Collegeprogramma – Begroting, d) naar frequentie per doel en e) naar politieke

aandacht die de verschillende doelen krijgen?

Het gemiddelde aantal sectorale doelen per beleidsterrein is zowel in het

collegeprogramma als in de begroting op drie terreinen hoger dan één. Het betreft

de terreinen fysieke omgeving, wonen en werken. De terreinen ouderen en

verslaafden (in de begroting ook bewegen) hebben een gemiddeld aantal doelen

tussen de 0.5 en 1. De overige terreinen hebben een lager gemiddeld aantal, terwijl

voeding, roken (alleen in het collegeprogramma), sociale veiligheid (alleen in de

begroting), hart- en vaatziekten, kanker, en thuislozen (alleen in het

collegeprogramma) geen doelen hebben.

De mate van doelgerichtheid van het beleid, uitgedrukt in bij maatregelen horende

doelen, is in Collegeprogramma’s 97,3% en in de Begroting 73,2%.  Naar

beleidsterrein uitgesplitst varieert de mate van doelgerichtheid van het totaal aantal

beleidsmaatregelen in de Begroting tussen 65% en 80%.

Hoofdstuk 10 Determinanten van doelgerichtheid

In hoofdstuk 10 is aangegeven of bepaalde, veronderstelde structurele

determinanten van de doelgerichtheid een invloed op de mate van doelgerichtheid,
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geoperationaliseerd als het percentage autonome beleidsmaatregelen uit de

begroting met een doel, hadden, en voorts hoe groot die invloed was en in welke

richting die invloed ging. De vraagstelling luidde: In hoeverre wordt de mate van

doelgerichtheid van het gezondheidsbeleid bij gemeenten bepaald door a) sociaal-

demografische en sociaal-economische, en b) politieke variabelen?

Om een beeld te krijgen van de gelijktijdige werking van die structurele

determinanten en hun invloed op elkaar, is gebruik gemaakt van Lisrel. In eerste

instantie is hetzelfde model uit hoofdstuk 8 gehanteerd. Toen dat model niet bleek

te werken, is een aangepast model ontwikkeld met verstedelijking, de stabiliteit van

het college (Herfindahl-index van het College) en steun van het college (percentage

van de raadszetels dat gezien de samenstelling van het College geacht wordt steun

te verlenen aan het College). Hieraan is nog toegevoegd de politieke aandacht voor

een beleidsterrein.

Het verband tussen verstedelijking en stabiliteit is steeds significant en negatief;

hoe meer verstedelijkt een gemeente, hoe instabieler het college. Het verband

tussen verstedelijking en steun is steeds niet significant. De invloed van politieke

aandacht voor een beleidsterrein op de mate van doelgerichtheid van beleid is in

acht gevallen (Fysieke Omgeving, Wonen, Werken, Gezondheidszorg Algemeen,

Verkeersveiligheid, Jeugd, Ouderen, Gehandicapten) significant en negatief: hoe

meer aandacht het beleidsterrein, hoe minder het is onderbouwd. Eén en ander is

tegengesteld aan onze verwachting. De invloed van stabiliteit op de mate van

doelgerichtheid van beleid is in één geval (Werken) significant en negatief: hoe

stabieler, hoe minder responsief, en hoe minder de neiging bestaat om uit te leggen

wat men waarom gedaan heeft. De invloed van steun op de mate van

doelgerichtheid van beleid is in drie gevallen (Wonen, Werken en Gehandicapten)

significant en positief: hoe meer steun een college heeft, hoe meer het zijn beleid

onderbouwt. Dit is tegengesteld aan wat uit de literatuur blijkt: hoe meer steun, hoe

minder een bestuursorgaan de behoefte zou gevoelen om zich te verantwoorden.

De relatie tussen verstedelijking en de mate van doelgerichtheid, afwezig in het

hoofdmodel, en van de drie samenstellende delen van verstedelijking afzonderlijk -

inkomen, bevolkingsdichtheid, gemeentegrootte - op de mate van doelgerichtheid

van het beleid zijn nog afzonderlijk onderzocht: al deze verbanden bleken niet

significant.
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Hoofdstuk 11 Conclusies, discussie en aanbevelingen

Een groot deel van de conclusies is hierboven in de samenvatting weergegeven.

Het meetinstrument wijkt af van wat gebruikelijk is: het optellen van gefourneerde

begrotingsmiddelen. Gekozen is voor het ontwikkelen van een nieuw

meetinstrument: het inventariseren of een bepaalde maatregel wel of niet door een

gemeente genoemd werd, en het vervolgens gebruiken van de somscore van

maatregelen per beleidsterrein als de te verklaren variabele.

Min of meer noodzakelijkerwijze is in dit onderzoek de rol van de GGD buiten beeld

gebleven. Het is echter van buitengewoon groot belang om de activiteiten van de

GGD eveneens te analyseren, en zich af te vragen in hoeverre deze activiteiten

complementair zijn aan die van de gemeente. Ook om na te gaan of activiteiten van

gemeente en GGD elkaar versterken is anderszins een analyse nodig.

Men kan op goede gronden aanvoeren, dat een analyse van de inhoud van het

collegeprogramma en de begroting weliswaar een redelijk beeld geeft van de

activiteiten ter zake van het gezondheidsbeleid van een gemeente, maar dat dit

beeld nog onvolledig is. Een case study onder een beperkt aantal gemeenten is het

middel waarmee een aanvullende verdieping van de kennis kan worden verkregen

in het bestaan van dergelijke verdere verschillen in gezondheidsbeleid tussen

gemeenten.

Om na te gaan hoe de voornemens van gemeenten met betrekking tot het

gezondheidsbeleid in de tijd veranderen is een longitudinaal vervolg het

aangewezen middel. Een nader onderzoek naar de fase van de beleidsuitvoering

lijkt voor de hand te liggen: wat komt er precies terecht van begrotingsplannen op

het terrein van de gezondheid? Om na te gaan in hoeverre de positie die de

gemeentelijke overheid inneemt in het staatsbestel - een soort agentschap van de

centrale overheid tot een zeer zelfstandig onderdeel van de staat – zelf een

variabele is, zou dit onderzoek in twee andere landen die qua inrichting deze

uitersten benaderen zoals een Scandinavisch land en een Centraal Europees land,

moeten worden herhaald.

Een van de uitkomsten van dit onderzoek is, dat gemeenten een redelijke

hoeveelheid beleidsmaatregelen formuleren, waarvan een effect op de gezondheid

van de burgers is te verwachten. Bij het formuleren van een lokaal
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gezondheidsbeleid zouden de gemeenten zich minder moeten aantrekken van de

sectorale indeling van het ambtelijk apparaat. In feite is het nagenoeg ontbrekende

‘gezondheidsbeleids’-perspectief de belangrijkste blinde vlek in het gemeentelijk

denken over de gezondheid van de burgers. Het moet mogelijk zijn om andere

afdelingen dan de afdeling die rechtstreeks voor de volksgezondheid

verantwoordelijk is, te overtuigen van het belang van dit perspectief. Naast deze

‘sectorale blinde vlek’ is er ook sprake van enkele ‘witte vlekken’. De belangrijkste

betreffen het gebied van de leefwijzen. Aandacht voor leefwijzen is, vanuit het

prespectief van gezondheidswinst, van groot belang voor de gezondheid van de

inwoners van de gemeente.

Wellicht verdient het overleg tussen GGD en Raad te worden gestructureerd. In dat

kader wordt bepleit continu een soort ‘gezondheidsmonitor’ in de gemeente uit te

voeren. De uitkomsten hiervan kunnen een vast onderdeel van het jaarlijks overleg

tussen GGD en Raad worden, waar prioriteiten kunnen worden gesteld met

betrekking tot de aanpak van problemen. Waar mogelijk dienen die intersectoraal te

worden benaderd; een ‘community based’ aanpak verdient waar mogelijk de

voorkeur. Gemeentelijk gezondheidsbeleid is slechts dan mogelijk als de betrokken

partijen intensief samenwerken.

Van VNG en VWS zou een inhoudelijke visie op het gemeentelijk

gezondheidsbeleid mogen worden verwacht. Het Nationaal Contract is een eerste

stap. Een inhoudelijk beleidskader – als bijvoorbeeld de Vijfde Nota – coördineert

het beleid op het gemeentelijke niveau, en verschaft eveneens draagvlak voor

minder vrijblijvende maatregelen. Uiteindelijk dient een en ander in het teken te

staan van het terugdringen van sociaal-economische gezondheidsverschillen.
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Summary

This study focuses on municipal health policy in the Netherlands. The

objective of health policy is to maintain or improve the health status of (parts

of) the population by means of measures, intervening in the determinants of

health (Ministry of Health 1986). These policy intentions were made explicit

in the Memorandum 2000 that distinguishes as determinants of health

biological factors, physical environment, social environment, lifestyle, and

the health care system. This health concept, except for the biological factors,

was operated in this study.

The study is based on six research questions, extensively described in the

summaries of chapters 2, 4, 7, 8, 9 and 10. First the history of health policy

(research question 1, Chapter 2) and the policy background of local health

policies (Chapter 3), as well as the legal space of a municipality for

conducting health policy (research question 2, Chapter 4) is described. Next,

the study concentrates on municipal activities or municipal intentions for

developing health policy in the Netherlands. Activities of Regional Health

Services have intentionally been omitted. At the start of this study in 1996

the general public opinion was that municipalities, without the activities of the

Regional Health Services, had an underdeveloped health policy.  The

validity of this general opinion had never been empirically studied, a void

that this study tries to fill in (research question 3, Chapter 7). Chapter 8

(research question 4) enters into the determinants of the differences in

health policy among municipalities. Finally, the goal-orientedness of health

policy (research question 5, Chapter 9) is discussed, as well as the

determinants of the differences in the discussed goal-orientedness (question

6, Chapter 10).

Chapter 2 History of health policy

The research question about the history of health policy was, did operational

health concepts from the ancient Greeks onwards include collective and

preventive measures? Greek, Roman and Arab medical science was

studied; subsequently the developments in Western Europe are described,
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with an accentuation on the Netherlands after 1970. Greek, Roman and

Arabian concepts of health and illness facilitated the reflection about

influencing health other than by individual-oriented, therapeutic measures.

Such collective measures, health policy, consisted for the greater part of

individual-oriented advice about maintaining equilibrium, the then paradigm.

Besides, other measures were taken, such as public hygiene and sewerage

and obligatory isolation of patients considered to be infectious.

From the Arab world the knowledge about health, and with it the concept of

the theory of equilibrium, entered Western Europe about 1100. Increasingly

discoveries were made that did not match the theory of equilibrium. In the

eighteenth century the first important deviations of the strict definition of the

humoral concept took place. Furthermore, health care itself was improved,

social circumstances were taken into account, and lifestyles were influenced.

In the nineteenth century there was a gradual transition from the theory of

equilibrium to the present concept. Until the discovery of the bacterium as a

cause for disease some scientists were openly sceptical about the role of

social circumstances in the onset of disease. Others deemed those

circumstances important, if not decisive. A plausible consequence of the

discovery of the bacterium as a cause of disease was that all (scientific)

attention was focussed on the bacterium and that social hygiene was

neglected. In practice, however, the development of social hygiene did not

come to a stand still: up to World War II nearly everywhere in the

Netherlands waterworks and sewerage were constructed.

The period after 1945 can be characterised on the one hand by a strong

increase of the successes of curative medicine and on the other by the

establishment and the extension of the welfare state in North Western

Europe. In the seventies various authors formulated the complementary

influences: next to health care biological factors, physical factors, social

factors and lifestyle had their impact on the health status of the population.

In the end this line of thought resulted in a number of policy documents in

various countries, the start of health policy. The Netherlands started this

development with the publication of the Memorandum 2000. On local level
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this line of thought had rather an impact on putting the Healthy Cities Project

on the agenda.

Chapter 3 Local health policy

In this chapter policy developments and reports about municipal health

policies from 1980 onwards are discussed. A number of research reports are

negative about municipal health policy. The report of the Reinforcement

Collective Prevention Committee (1996) initiated a discussion that resulted

in a platform Public Health, and a renewed focus of the Ministry of Health on

municipal health policy. Ultimately, these developments resulted in the

obligation for municipalities to publish a Health Policy Memorandum.

Furthermore, in February 2001, the Ministry of Health, the Ministry of Home

Affairs, the Dutch Municipality Association, and the Dutch Regional Health

Services Association signed a National Public Health Contract.  Health

policy has become a subject for Dutch local politicians, and it has obtained a

structural place on the agenda.

Chapter 4 Legal scope

What is the legal scope of implementing health policy in a Dutch

municipality? That was the research question for this chapter. In the

Netherlands the French occupation has ultimately contributed to the

transition from the federal Republic of the Seven United Netherlands into the

de-centralised unitary state. The 1851 Municipality Law created the present

distribution of authority in the state.

The general specifics of the central-local relationship were laid out

afterwards. There is the danger of seeing these general specifics as

‘typically Dutch’, which they are not. Everywhere in Europe there is a tension

between the need of central control on the one hand and the seeking of local

autonomy on the other. Regulation and distribution of means are the most

important control mechanisms of the national government.

Legislation in the Netherlands, at present electronically stored in Kluwer’s

General Databank of Law and Legislation, is confronted with search

parameters that on the one hand are related to municipal bodies and on the
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other to the field to be studied, health policy. Regulations on health policy

applicable on municipal level can thus be located. The results of the

quantitative analysis of the regulations in the field of municipality and health

show that the municipality, on first sight, has access to a multitude of

regulations and is appointed task force for influencing, directly or indirectly,

the collective health status of its citizens. The regulations thus obtained

present a picture of what a municipality might implement in the field of co-

administration; not presented is the filling in of the autonomous authority.

The regulations are very heterogeneous and relate to a mixture of tasks and

competencies. Among the regulations on municipal level that have relevant

health aspects (283) 18 factors are determined as physical environmental

factors, 103 social environmental factors, 2 lifestyle factors and 160 health

care factors. The analysis shows clearly, in what co-administrative fields

municipalities are completely absent, or hardly present. Three of the four

themes of lifestyle (Nutrition, Alcohol, Smoking), have, in contrast to Physical

Activity, hardly any regulations at all.

Chapter 5 Policy and research questions

The policy that ultimately comes about has survived the filter of the agenda

building process. This chapter describes the literature about agenda

building; furthermore, the determinants of policy are discussed. Finally, a

model has been developed with which the differences in municipal policy

can be explained. This model contains the variable urbanisation, in which

municipal size, population density and income are combined. This variable

reflects the general problem pressure in a municipality. In addition, the

model contains three political variables, i.e. political colour (percentage left

wing in the council), political stability (Herfindahl-index of the council [0-1])

and political participation (poll percentage in the 1994 council elections), as

well as a policy area specific problem indicator. The dependent variable is

the number of autonomous policy measures in a certain policy area.



__________________________

__________________________

Summary                                                                                           305

Chapter 6 Study design, instrument used and operationalization

The study took place among a random sample of municipalities in the

Netherlands that was stratified for size of municipalities and for province.

The sample consisted of two municipalities per size category (< 20.000,

20.000-50.000, 50.000-100.000, >100.000) per province, 86 municipalities in

total. These were requested to send in their Municipal Political Programmes

’94-’98 and their Budgets ’96. Out of the 86 municipalities 80 complied with

this request (93%) with a feasible contribution. A new measurement

instrument was developed to make the conversion from general and

qualitative information in the Municipal Political Programmes and Budgets to

health-related and quantitative data. This instrument made it possible to

operationalize policy measures, to discriminate between target-related and

non target-related measures, and to detect the prevalence of sectoral and

inter-sectoral targets. The various policy areas relate to the Memorandum

2000 classification: Physical Environmental factors, Social Environmental

factors, Lifestyle and Health Care. The cluster of Social Environmental

factors is subdivided into Housing and Working. Lifestyle contains Nutrition,

Physical Activity, Smoking, and Alcohol. Health Care is subdivided into

General, Major Health Problems (Cancer, Cardiovascular Diseases, Traffic

Safety, Social Security) and Risk Groups (Youth, Elderly, Handicapped,

Refugees, Minorities, Addicts, Homeless).

Chapter  7 Extent and contents of health policy

The research question for this chapter was: what are the differences in

extent and contents of health policy between municipalities in total, in policy

sectors, in the subdivision Municipal Political Programme-Budget, in the

subdivision co-administration-autonomy, in measure frequency, and in

political attention for the various measures?

The analysis of the Municipal Political Programmes and the Budgets showed

that municipalities on an average are active on the whole range of health

policy, both in autonomous measures and in the total of measures. There

are some blank spots, however: the lifestyle items nutrition, alcohol and

smoking, the health care problem areas of cardiovascular diseases and
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cancer, and the risk groups of addicts and the homeless. A comparison of

the Municipal Political Programmes and the Budgets showed that the levels

of activity in all sectors in the Municipal Political Programmes are lower than

in the Budgets. Autonomous measures have the same score on activities as

on total measures in analysis; low activity levels in the Municipal Political

Programmes are scored by the items refugees and minorities, and in the

Budgets only the item refugees scored low.

The division of the municipal measures into autonomous measures and co-

administration measures made it possible for each policy area to calculate

the ‘degree of autonomy’; this degree of autonomy varies from 9.6%

(Refugees) to 100% (Social Security). In addition, the political attention for a

policy area was quantified. This varied, on a scale from 0 to 1 from 0.24

(Physical Activity) to 0.64 (Social Security). By means of a ‘degree of political

attention per individual measure’-index measures can be divided into ‘high

degree’ of attention (= 0,75) measures, ‘medium degree’ of attention

measures (0,25-0,75), and ‘control measures’, municipal measures without

political charge (= 0,25).

Chapter 8 Determinants of extent and contents

This chapter discusses whether certain assumed structural determinants of

policy influenced the amount of policy operationalized as the number of

autonomous policy measures, and in addition the extent of this influence and

the direction this influence took. The research question was, to what extent

is the range of health policy measures of municipalities associated with

socio-demographic and socio-economic variables, political variables, and the

range of social problems?

Lisrel was used to represent a model of the simultaneous functioning of

these structural determinants and their influence on each other. Previously,

and with the help of a background model based on theoretical concepts, a

model was developed and the relationships between urbanisation, political

colour, political stability, political participation, and the magnitude of the

policy-fitting problem were specified.
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The data of the eleven policy areas were then entered into the model, which

proved adequate for eight policy areas, based on p-value and explained

variance, i.e. Physical Environment, Physical Activity, Health Care General,

Traffic Safety, Youth, Handicapped, Elderly and Minorities. For Housing,

Working, Social Security the model proved not significant and so the

problem was taken out of the model.

The influence of urbanisation on the other model variables can be

summarised as follows. There is a continuous significant and positive

influence of urbanisation on political colour: a high degree of urbanisation is

associated with a dominant left wing in the municipal council. In addition,

there is a significant and negative influence of urbanisation on both political

stability and political participation: a high degree of urbanisation is

associated with an unstable municipal council and with lower poll rates. The

influence of urbanisation on the problem is continuously significant and

sometimes positive (Physical Activity, Health Care General, Elderly,

Handicapped, and Minorities); these problems are larger in more urbanised

municipalities. Sometimes this influence is negative (Physical Activity, Traffic

Safety, Youth); these problems are smaller in more urbanised municipalities.

The influence of the explanatory variables on the policy can be described as

follows. The influence of political colour on the number of autonomous policy

measures is significant and positive in the cases of Housing, Working,

Health Care General, and Youth: the more left wing, the more policy

measures. The influence of political stability is significant and negative in the

cases of Housing and Minorities; that means that the more unstable a

municipal council is, the more policy measures are being taken. Political

participation showed a negative influence that is significant in the cases of

Housing, Working, Social Security and Youth: a low poll rate is associated

with more policy. In an urbanised municipality, having more left wing council

members, a more unstable council and a lower poll rate, more policy is

developed. In the case of Physical Activity, finally, the problem has a

significant and positive influence: a higher mortality rate for cardiovascular

diseases is associated with more policy measures. The relation between

urbanisation and policy, absent in the main model, was studied separately:
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in the cases of Housing, Working, Health Care General, Elderly, and

Minorities the influence is significantly positive:  a high degree of

urbanisation is associated with more policy measures in the areas

mentioned.

Chapter 9 Goal-orientedness

The research question about the goal-orientedness of policy was: what are

the differences in the degree of goal-orientedness of the health policy of

municipalities in total, as for sectors, distinguished for Municipal Political

Programmes-Budgets, in frequency per target, and in political attention for

the various targets?

The average number of sector targets per policy area is both in the

Municipal Political Programmes and in the Budgets higher than one in the

areas Physical Activity, Housing and Working. The areas Elderly and Addicts

(and in the Budgets Physical Activity as well) have an average number of

targets between 0.5 and 1. The other areas have a lower average, whereas

Nutrition, Smoking (only in the Municipal Political Programmes), Social

Security (only in the Budgets), Cardiovascular Diseased, Cancer, and

Homeless (only in the Municipal Political Programmes) have no targets.

The percentage of goal-orientedness of the policy, expressed in target-

related measures, is 97.3 in the Municipal Political Programmes and 73.2 in

the Budgets. Stratified into policy areas, the percentage of goal-orientedness

of the total number of policy measures in the Budgets varies between 65 and

80.

Chapter 10 Determinants of goal-orientedness

Chapter 10 describes whether certain assumed structural determinants of

goal-orientedness influenced the degree of goal-orientedness,

operationalized as the percentage of autonomous target-related policy

measures in the Budgets, and in addition the extent and the direction of the

influence. The research question was, to what extent is the degree of goal-

orientedness of the health policy of municipalities determined by socio-

demographic and socio-eonomic variables, and political variables?
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Lisrel was used to represent a model of the simultaneous functioning of

these structural determinants and their influence on each other. Primarily the

model as presented in Chapter 8 was used. This model proved not to fit to

our data, and an adjusted model was developed, with urbanisation, stability

of the Municipal Board (Herfindahl-index of the Municipal Board) and council

support  (percentage of council seats that may be supposed to support the

Municipal Board, considering the Board’s composition). Political attention for

a policy area was added.

The relation between urbanisation and stability is continuously significant

and negative, the more urbanised a municipality, the more unstable the

Municipal Board. The relation between urbanisation and political support is

continuously non-significant. The influence of political attention for a policy

area on the degree of goal-orientedness of policy is significant and negative

in eight cases (Physical Environment, Housing, Working, Health Care

General, Traffic Safety, Youth, Elderly, Handicapped): the more attention for

the policy area, the less argumentation. Which was contrary to our

expectations. The influence of stability on the degree of goal-orientedness is

significant and negative in one case (Working): the more stable, the less

responsive, and the less the inclination to explain what has been done why.

The influence of support on the degree of goal-orientedness of policy is

significant and positive in three cases (Housing, Working and Handicapped):

the more support for a Municipal Board, the more argumentation for its

policy. This is contrary to what appears from literature: the more support, the

less a council’s need for justification.

The relation between urbanisation and the degree of goal-orientedness,

absent in the main model, and between the three sub-categories of

urbanisation, income, population density and municipal size and the degree

of goal-orientedness of the policy have been studied separately: all these

relations proved non-significant.

Chapter 11 Conclusions, discussion and recommendations

The majority of the conclusions have been discussed in the chapter

summaries. The measurement instrument deviates from the usual: the
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adding up of furnished means of estimation. We have chosen for developing

a new measurement instrument: making an inventory of certain measures by

a municipality, and furthermore using the sum-score of these measures

within a policy area as the variable to be explained.

The role of the Regional Health Services has remained outside our study

more or less necessarily. However, it is of major importance to analyse the

activities of the Regional Health Services and to study the question to what

extent these activities are complementary to those of municipalities. And, in

addition, to do research in order to investigate the complementary

relationship between activities of municipalities and Regional Health

Services.

Stating that an analysis of the contents of the Municipal Political

Programmes and the Budgets represent a reasonable picture of the

municipal activities in the area of health policy but that this picture is rather

incomplete, can be defended. A case study among a restricted number of

municipalities is the means with which an additional immersion of the

knowledge can be obtained about the existence of such further differences

in health policy among municipalities.

Further research into how the intentions of municipalities with regard to

health policy change in time necessitates a longitudinal follow-up study.

Further research, after this study that is restricted to the phase of the policy-

making, into the phase of the implementation of policy seems obvious: what

exactly happens with the municipal expenditure estimations in the area of

health care? A follow-up study as to whether the position of municipal

authorities within the constitution of the state is a variable of its own, would

make a similar study in other countries necessary.

One of the results of this study is that municipalities formulate a reasonable

number of policy measures of which an effect on the health status of their

citizens can be expected. In formulating a local health policy municipalities

should be less concerned about the division into sectors of the official

authorities. In fact, the nearly missing ‘health policy’ perspective is the most

important blank spot in the municipal thinking about the health of the
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municipal population. It should be possible to convince departments other

than departments directly responsible for public health of the importance of

this perspective. Next to this ‘blank sectoral spot’ there are also some ‘white

spots’, the most important of which are in the area of lifestyles. More

attention for lifestyles is of major importance for the health of the municipal

inhabitants.

Perhaps the consultations between the Regional Health Services and the

councils should be structured. A continuous ‘health monitoring’ in a

municipality is advisable. The results of this monitoring should become a

standard agenda item in the annual consultation between Regional Health

Services and councils, in which priorities can be given with regard to

problem approach. Where possible these problems should be approached

inter-sectorally, preferably a ‘community-based’ approach. Municipal health

policy is only then possible when the parties involved co-operate.

The Dutch Municipality Association and the Ministry of Health might be

expected to come up with a substantial vision on municipal health policy.

The National Contract is a first step. A substantial policy framework, such as

e.g. the Fifth Memorandum, co-ordinates the health policy and provides as

well the platform for less engagement free measures. Ultimately it all should

be a matter of forcing back socio-economic health differences.
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Northern Centre for Healthcare Research (NCH) and previous dissertations

The Northern Centre for Healthcare Research (NCH) was founded in 1986 as a research institute of the

University of  Groningen (RUG), The Netherlands. Researchers from both the Medical and Social
Faculty, with various professional backgrounds, are members of the NCH. These include medical

sociologists, medical doctors, psychologists and human movement scientists. Research of the NCH is

aimed at optimising quality of life of patients and quality of healthcare, and focuses on (a) determinants
of health and illness, (b)  consequences of illness, (c) the effects of medical treatment  and decision

making, and (d) the evaluation of health services and various types of interventions. At the time that this

thesis is published, the NCH comprises five research programmes.
Until 1998, the NCH covered two research programmes, i.e. Determinants of Health and

Medical Decision Making and Evaluation of Healthcare. The first programme was reformulated in 1996

and was continued as Disorder, Disability and Quality of Life (DDQ). Hence, previous dissertations in
this area are listed as part of the present DDQ-programme. The second programme was subdivided in

1998 into two new programmes, i.e. Public Health and Public Health Services Research and Rational

Drug Use.
Dissertations published earlier within the second programme are listed retrospectively under these new

headings. In 1998, two new programmes, The Outcome and Evaluation of Interventions in Patients with

Motor Problems and Process and Effects of Movement Programs, were formulated and officially
integrated in the NCH in January 1999. The accomplished dissertations since the start of the

programmes in 1998 are included in the list. In 2000 the Department of General Practice joined the NCH

and together with the Rational Drug Use group initiated a new research programme, i.e. Implementation
of Evidence Based Medicine in the Medical Practice.

More information regarding the institute and its research can be obtained from our internet

site: http://www.med.rug.nl/nch
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Bijlage 1 Regelgeving met betrekking tot gemeentelijk gezondheidsbeleid

1   Fysieke Omgevingsfactoren
Zoekterm Burgemeester Burgemeester en Wethouders Gemeente

1 Milieu
Besluit financiële regeling kosten  milieu-effect-
rapportage lagere overheden

Art. 4

Wet milieubeheer Art. 4.17 Art. 4.16; Art. 4.19; Art. 4.20; Art. 4.22
Besluit informatie inzake rampen en  zware
ongevallen

Art. 15

Interimwet bodemsanering Art. 10 (NB. Vervallen)
Wet op de openluchtrecreatie Art. 8; art. 11

2 Bodem
Interimwet Bodemsanering (NB Vervallen) Art. 11; art. 10; Art. 18 Art. 3; Art. 9; Art. 12; Art. 18
Woningwet Art. 52a Art. 8 (NB. Na ’96 zijn wijzigingen

aangebracht in lid 2, 3 en 9)
Wet bodembescherming Art. 32 j o 30 & 31;

Art. 33 j o 30
Art. 41; Art. 45 j o 43;
Art. 49 j o 30; (NB. Na ’96 is een nieuwe
volzin aan 49 lid 3) toegevoegd;
art. 52; Art. 53; Art. 54;
Art. 74 j o 30 & 49; Art. 79; Art. 83

Art. 54; Art. 57; Art. 69;
Art. 75 (NB. Het vijfde lid van dit art. is na
’96 toegevoegd);
Art. 79; Art. 80; Art. 83; Art. 96

Bouwstoffenbesluit bodem- en
oppervlaktewaterenbescherming

Art. 3

Besluit hygiëne, gezondheid en  veiligheid
kampeerterreinen

Art. 5

3 Water
Waterstaatswet 1900 Art. 12
Wet op de ruimtelijke ordening Art. 10
Regelen omtrent de voorbereiding en inrichting van
waterkwaliteitsplannen

Art. 2

Quarantainewet Art. 17
Wet Milieubeheer Art. 4.23
Besluit ex art. 7 Wet verontreiniging oppervlakte-
wateren

Art. 1

Besluit hygiëne, gezondheid en veiligheid kampeer-
terreinen

Art. 5

4 Lucht
- - -

5 Vervuiling
- - -

6 Afval + bedrijfsafval
Wet milieubeheer Art. 10.16a (NB. Dit art. is op 1 maart

1996 in werking getreden);
Art. 10.47

Art. 10.7; Art. 10.10; Art. 10.11 (NB. Na
’96 zijn de leden 2 en 3 toegevoegd. De
leden 6,7 en 8 zijn na ’96 gewijzigd); Art.
10.12 (NB. Na ’96 is lid 2 ingevoegd. Lid
5 is na ’96 gewijzigd); Art. 10.16a (NB.
Dit art. is op 1 maart 1996 in werking
getreden); Art. 10.21

Besluit groente-, fruit- en tuinafval Art. 2 (NB. Vervallen)
Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 1994 Art. 3

7 Milieu-educatie
- - -

8 Duurzaamheid
- - -

9 Hinder + geluidshinder
Woningwet Artikel 17; Artikel 21; Artikel 24; Artikel

36
Artikel 21

Woonwagenwet Artikel 35 (NB. Vervallen)
10 Slachthuis/zen

Vleeskeuringsbesluit Artikel 6
11 Grondwatersanering

- - -

2 Maatschappelijke omgevingsfactoren

2.1 Wonen, veiligheid, leefbaarheid
Zoekterm Burgemeester Burgemeester en Wethouders Gemeente

1 Wonen
Huisvestingswet Art. 2 (∗*)
Woningwet Art. 100 (*) Art. 8 (*), Art. 100 (*)
Welzijnswet 1994 Art. 18

2 Woning
Gemeentewet Art. 174a (Iwtr na ’96) Art. 149a (*)

                                                                                                
(∗)  = de huidige redactie van het art. dateert van na 1996



II

Zoekterm Burgemeester Burgemeester en Wethouders Gemeente
Woningwet Art. 14, Art. 15 (*),

Art. 15a, Art. 16, Art. 22 (*), Art.
23(*), Art. 27, Art. 28 (*), Art. 29,
Art. 30, Art. 31(*), Art. 33 (*), Art.
36,Art. 37 (*), Art. 38 (*),
Art. 42 (*), Art. 43 (*),
Art. 46 (*), Art. 49 (*),
Art. 50 (*), Art. 51 (*),
Art. 60, Art. 61, Art. 100 (*)

Art. 42 (*), Art. 46 (*),
Art. 100 (*)

Huursubsidiewet (Iwtr na ’96) Art. 12, Art. 26b, Art. 29, Art. 38 Art. 31 (*)
Wet op de stads- en dorpsvernieuwing Art. 33, Art. 55
Faciliteitenregeling Vluchtelingen Art. 5
Waterstaatswet 1900 Art. 7 (*), Art. 44 (*)
Wet bodembescherming Art. 57
Wet geluidhinder Art. 88 Art. 111, Art. 112
Besluit geluidhinder spoorwegen Art. 13 (*)
Wet op de Materiele Oorlogsschaden
(NB. Vervallen)

Art. 71

Wet voorkeursrecht gemeenten Art. 3
Rechtspositiebesluit burgemeesters 1994 Art. 36
Subsidiebesluit openbare lichamen milieubeheer Art. 9 (*), Art. 9a
Huurwet Art. 25
Leegstandwet Art. 15
Wet individuele huursubsidie (NB. Vervallen) Art. 5, Art. 27
Besluit prestatienormering huursubsidie
(Iwtr na ’96)

Art. 2

Algemene bijstandswet (Iwtr na ’96) Art. 20, Art. 35,
Art. 20 (nog niet in werking)

Besluit krediethypotheek bijstand Art. 6 (Iwtr na ’96)
Wet inkomensvoorziening kunstenaars Art. 8 (nog niet in werking)
Monumentenwet 1988 Art. 58 (*)
Bouwbesluit Art. 406 (*), Art. 13.1, Art. 14.2
Saneringsbesluit geluidhinder wegverkeer 1998 Art. 4
Regeling geluidwerende voorzieningen 1997 Art. 5
Electriciteitswet  (NB. Vervallen) Art. 16
Ijkwet (NB. Vervallen) Art. 29b
Wet op de lijkbezorging Art. 21
Onteigeningswet Art. 76e
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering Art. 444 (*)
Algemene wet op het binnentreden Art. 3 (*)

3 Huisvesting
Huisvestingswet Art. 60b Art. 35, Art. 79
Wijzigingswet Huisvestingswet, enz .(integratie
woonwagen- en woonschepen-regelgeving)
(Iwtr na ’96)

Art. IX Art. IX

Wet op de stads- en dorpsvernieuwing Art. 33
Wet gemeentelijke zorg voor houders van een
voorwaardelijke vergunning tot verblijf

Art. 2, Art. 9,
Art. 10 (*), Art. 11 (*)

Wet verplaatsing bevolking Art. 4 (*)
Overgangswet W.V.O. Art. 97 (*)
Overgangswet WBO (NB. Vervallen) Art. E38, Art. E42, Art. E45
Wet beheersing huisvestingsvoorzieningen k.o.-l.o. Art. 6 Art. 2, Art. 5(*), Art. 7(*)
Overgangswet ISOVSO (NB. Vervallen) Art. E31
10Huisvestingsbesluit ISOVSO (NB. Vervallen) Art. 5

4 Woningbouw
Wet bodembescherming Art. 57
Regeling vrijstelling van militaire dienst voor
bouwvakkers

onbenoemd

5 Duurzaam bouwen
Woningwet Art. 7a (Iwtr na ’96)

6 Doelgroepenwoning
- - -

7 Ruimtelijke ordening
Wet op de Ruimtelijke Ordening Art. 11(*), Art. 15(*),

Art. 17(*), Art. 18(*),
Art. 19(*), Art. 19a(*),
Art. 40(*), Art. 46(*),
Art. 48(*)

Art. 6a(*), Art. 7(*),
Art. 10(*), Art. 11(*),
Art. 12(*), Art. 19(*),
Art. 19a (*), Art. 21(*),

Art. 25(*), Art.
30(*),
Art. 35(*), Art.
37(*),
Art. 38(*), Art.
40b(*),
Art. 42(*), Art.
49 (*)

Besluit op de ruimtelijke ordening 1985 Art. 9, Art. 10 (*)
Overgangswet ruimtelijke ordening en volks-
huisvesting

Art. 10

Planwet verkeer en vervoer Art. 10
Monumentenwet 1988 Art. 35, Art. 36
Experimentenwet Stad en Milieu Art. 3 (Iwtr na ’96)
Natuurbeschermingswet 1998 Art. 26 (nog niet in werking)
Wet geluidhinder Art. 57, Art. 70
Saneringsbesluit geluidhinder wegverkeer 1998 Art. 4
Vrijstellingsregeling grondverzet (Iwtr na ’96) Art. 5
Onteigeningswet Art. 85
Regeling ex art. 26 Luchtvaartwet houdende
aanwijzingen ten behoeve van aanpassingen
bestemmingsplannen binnen geluidszones
luchtvaartterrein Maastricht

Art. 1



III

Zoekterm Burgemeester Burgemeester en Wethouders Gemeente
Wet op het primair onderwijs art. 155
Kampeerwet (NB. Vervallen) Art. 17
Wet procedures vijfde baan Schiphol (Iwtr na ’96) Art. 2

8 Veiligheid
Gemeentewet art. 174 Art. 149a (*)
Tijdelijk  besluit kwaliteitsregels kinderopvang
 (Iwtr na ’96)

Art. 2, Art. 3

Brandweerwet Art. 13
Besluit bedrijfsbrandweren Art. 3, Art. 4
Wegenverkeerswet 1994 Art. 170 (*)
Wet op de openluchtrecreatie Art. 17, Art. 18
Wet hygiëne en veiligheid zwemgelegenheden Art. 22 (*)
Luchtvaartongevallenwet art 7
Wet verplaatsing bevolking Art. 2b (*)
Wet op de kansspelen Art. 30f (*)
Wet bijzondere opnemingen in  psychiatrische
ziekenhuizen

Art. 20 (*)

Wet bestrijding infectieziekten en opsporing
ziekteoorzaken  (NB Vervallen)

Art. 10

Besluit ex art. 24, tiende lid, Wet buitengewone
bevoegdheden burgerlijk gezag (NB Vervallen)

Art. 3

9 Openbare orde
Gemeentewet Art. 154a (Iwtr na ’96)

Art. 172
Art. 174a (Iwtr na ’96)
Art. 175 (Iwtr na ’96)
Art. 176

Art. 149a (*)
Art. 154a (Iwtr na ’96)

Politiewet 1993 Art. 12, Art. 15,
Art. 54 (*), Art. 57 (*)

Regeling mobiele eenheid Art. 26
Wet op de kansspelen Art. 30f (*)
Wet Raad voor de Transportveiligheid Art. 31 (Iwtr na ’96)
Luchtvaartongevallenwet (NB. Vervallen) Art. 7
Besluit inrichting en gebruik niet aangewezen
luchtvaartterreinen

Art. 5 (*), Art. 9 (*),
Art. 10 (*), Art. 13 (*)

Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag Art. 15
(nog niet in werking)

Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag
(NB. Vervallen)

Art. 13, Art. 21

Besluit ex art. 24, tiende lid, Wet buitengewone
bevoegdheden burgerlijk gezag (NB. Vervallen)

Art. 3

Oorlogswet voor Nederland Art. 14
(nog niet in werking)

Oorlogswet voor Nederland (NB. Vervallen) Art. 33, Art. 60, Art. 63
Inkwartieringswet Art. 15

10 Politie
Gemeentewet Art. 172 Art. 166 (*), Art. 177 (*)
Politiewet 1993 Art. 12, Art. 37,

Art. 64 (*), Art. 65
Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag Art. 16

(nog niet in werking)
Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag
(NB. Vervallen)

Art. 21, Art. 22

Oorlogswet voor Nederland (NB. Vervallen) Art. 60, Art. 61

Inkwartieringsbesluit Art. 73
11 Criminaliteit

- - -
12 Jeugdcriminaliteit

Bijdrageregeling sociale integratie en veiligheid G25 Art. 6
13 Halt

Tijdelijke wet stimulering sociale vernieuwing (NB.
Vervallen)

Art. 3

(*) = de huidige redactie van het art. dateert van na 1996

2.2 Werken, sociale zekerheid en scholing
Zoekterm Burgemeester Burgemeester en Wethouders Gemeente

1 Werk
Besluit arbeidsinpassing en begeleiding sociale
werkvoorziening  (Iwtr na ’96)

Art. 3

Convenantfinancieringsregeling Art. 4, Art. 6, Art. 11
2 Arbeid

Wet Werkloosheidsvoorziening Art. 14 (nog niet in werking)
Algemene bijstandwet (Iwtr na ’96) Art. 37, Art. 106 Art. 118
Scholingsbesluit bijstandsgerechtigden (NB. Vervallen) Art. 2
Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen

Art. 14 (**), Art. 20 (**),
Art. 34 (**)

Art. 42 (**)

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte werkloze werknemers

Art. 14 (**), Art. 20 (**),
Art. 34 (**)

Art. 42 (**)



IV

Zoekterm Burgemeester Burgemeester en Wethouders Gemeente
Wet inschakeling werkzoekenden (Iwtr na ’96) Art. 3, Art. 4, Art. 6, Art. 9, Art.

10, Art. 13a, Art. 13b
Besluit uitvoering en finaciering Wet inschakeling
werkzoekenden (Iwtr na ’96)

Art. 8a

Regeling extra werkgelegenheid voor langdurig werklozen
1996, 1997 en 1998 (NB. Vervallen)

Art. 2, Art. 6

Rijksbijdrageregeling banenpools (NB. Vervallen) Art. 4
Tijdelijke subsidieregeling bevordering uitstroom
banenpools en Jeugdwerkgarantiewet (NB. Vervallen)

Art. 2

Wet sociale werkvoorziening (Iwtr na ’96) Art. 2, Art. 4, Art. 11
Wet Sociale Werkvoorziening (NB. Vervallen) Art. 7, Art. 13, Art. 25, Art. 28
Besluit indicatie sociale werkvoorziening (Iwtr na ’96) Art. 6
Besluit arbeidsinpassing en begeleiding sociale
werkvoorziening (Iwtr na ’96)

Art. 3, Art. 6

Besluit organen van overleg sociale werkvoorziening
(NB. Vervallen)

Art. 30

Besluit rechtspositie en arbeidsvoorwaarden sociale
werkvoorziening (NB. Vervallen)

Art. 2, Art. 24

Beschikking tegemoetkoming in schade van werknemers Art. 2
3 Arbeidsvoorziening

Kaderwet volwasseneducatie 1991 (NB. Vervallen) Art. 20, Art. 21
4 Jeugdwerkgarantieplan

Jeugdwerkgarantiewet (NB. Vervallen) Art. 3
Tijdelijke subsidieregeling bevordering uitstroom
banenpools en Jeugdwerkgrantiewet (NB. Vervallen)

Art. 2

Rijksgroepsregeling werkloze werknemers
(NB. Vervallen)

Art. 14

5 Banenpool
Regeling extra werkgelegenheid voor langdurig werklozen
1996, 1997 en 1998 (NB. Vervallen)

Art. 8

Rijksbijdrageregeling banenpools (NB. Vervallen) Art. 4
6 Werkloosheid

Besluit in- en doorstroombanen (Iwtr na ’96) Art. 5
Regeling extra werkgelegenheid voor langdurig werklozen
1996, 1997 en 1998 (NB. Vervallen)

Art. 2

7 Werkloosheidsuitkering
Onderwijsregeling inburgering nieuwkomers 1997 Art. 4

8 Bijstand
Gemeentewet Art. 33
Algemene bijstandswet (Iwtr na ’96) Art. 11, Art. 13, Art. 14, Art. 14a, Art. 15,

Art. 17, Art. 18, Art. 20, Art. 21, Art. 27,
Art. 33, Art. 34, Art. 35, Art. 36, Art. 37,
Art. 39, Art. 40, Art. 41, Art. 64, Art. 66,
Art. 67, Art. 68, Art. 69, Art. 73, Art. 74,
Art. 78, Art. 78a, Art. 78b, Art. 78c, Art. 80,
Art. 85, Art. 93a, Art. 102, Art. 106, Art. 107,
Art. 108a, Art. 109, Art. 110, Art. 110a,
Art. 111, Art. 112, Art. 116, Art. 119,
Art. 120, Art. 121
Art. 63 (per 1-1-2001)
Art. 66 (per 1-1-2001)
Art. 130 (per 1-1-2001)

Art. 38, Art. 78, Art. 92,
Art. 96, Art. 98, Art. 118,
Art. 120

Invoeringswet herinrichting Algemene Bijstandswet
(Iwtr 1-1-’96)

Art. 7

Bijdrageregeling 1990 intensivering bijzondere bijstand Art. 2
Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Iwtr na ’96) Art. 6, Art. 9, Art. 10, Art. 11
Besluit krediethypotheek bijstand (Iwtr na ’96) Art. 2
Uitvoeringsbesluit WIK (Iwtr na ’96) Art. 11c
Algemene Bijstandswet (N.B. Vervallen) Art. 1, Art. 1b, Art. 3, Art. 3a, Art. 11, Art. 12,

Art. 13a, Art. 14, Art. 16, Art. 19, Art. 19a, Art.
20, Art. 30, Art. 30a, Art. 47, Art. 51,
 Art. 60, Art. 82, Art. 82a, Art. 82b, Art. 84j

Art. 12, Art. 29, Art. 62, Art.
64a, Art. 64c, Art. 68a, Art. 77,
Art. 78, Art. 81, Art. 88, Art. 89

Bijstandsbesluit krediethypotheek (NB.Vervallen) Art. 4, Art. 5, Art. 7
Bijstandsbesluit landelijke normering (NB. Vervallen) Art. 18b, Art. 18d
Bijstandsbesluit zelfstandigen (NB. Vervallen) Art. 13, Art. 20, Art. 21, Art. 23, Art. 30
Rijksgroepsregeling werkloze werknemers
(NB. Vervallen)

Art. 9, Art. 13, Art. 15, Art. 17, Art. 19

Scholingsbesluit bijstandgerechtigden (NB. Vervallen) Art. 2
Besluit bijstandsconsulenten (NB. Vervallen) Art. 4
Beschikking bijstand voor dienstverlening door een niet
toegelaten instelling (NB. Vervallen)

Art. 1, Art. 2

Convenantfinacieringregeling Art. 24
Arbeidvoorzieningswet 1996 Art. 8
Invoeringswet Arbeidvoorzieningswet 1996 Art. 33
Tijdelijke wet stimulering sociale vernieuwing
(NB. Vervallen)

Art. 37

Brandweerwet 1985 Art. 8, Art. 9
Besluit Korps Mobiele Colonnes 1989 Art. 13
Quarantainewet Art. 20 (**)

9 Volwassenonderwijs
Wet educatie en beroepsonderwijs (Iwtr na ’96) Art. 2.3.3, Art. 2.3.4
Kaderwet Volwassenonderwijs 1991 (NB. Vervallen) Art. 19, Art. 20, Art. 21
Onderwijsregeling inburgering nieuwkomers 1996 Art. 3

(**) = de huidige redactie van het art. dateert van na 1996



V

3 Leefwijzen

3.1 Voeding
Zoekterm Burgemeester Burgemeester en Wethouders Gemeente

1 Voeding (eten*, voeding)
Tijdelijke wet stimulering sociale vernieuwing Art. 31 (NB. Vervallen)

3.2 Beweging
Zoekterm Burgemeester Burgemeester en Wethouders Gemeente

1 Beweging (sport*, *zwem*)
sport à  zeer veel treffers (ivm naam VWS)

3.3 Alcohol
Zoekterm Burgemeester Burgemeester en Wethouders Gemeente

1 Alcohol (alcohol, spiritualiën, drank)
Drank- en Horecawet Art. 20; Art. 32; Art.

38; Art. 49
Art. 3; Art. 3a; Art. 3b; Art. 8; Art. 32; Art. 37
Art. 54 (NB. Dit art. is na ’96 in werking
getreden. De strekking van het nieuwe art. komt
echter wel overeen met de strekking van het
oude art.)

Art. 3a; Art. 6; Art. 16; Art. 18;
Art. 20; Art. 21; Art. 38; Art. 73

3.4 Roken
Zoekterm Burgemeester Burgemeester en Wethouders Gemeente

1 Roken (roken, tabak*)
- - -

4 Gezondheidszorg

4.1 Gezondheidszorg Algemeen
Zoekterm Burgemeester Burgemeester en Wethouders Gemeente

1 Gezondheid, gezondheidszorg
Gemeentewet Art. 149a (*)
Gezondheidswet Art. 43 (*), Art. 56
Wet collectieve preventie volksgezondheid Art. 2, Art. 3 (*), Art. 5, Art. 6
Besluit collectieve preventie volksgezondheid Art. 2, Art. 4 (*)
Regeling instellingen uitoefenen toezicht voorwaardelijk
verlof en ontslag Bopz

Art. 1 (*)

Quarantainewet Art. 5, Art. 6 (*),
Art. 7(*), Art. 8,
Art. 13(*),
Art. 14 (*),
Art. 15 (*), Art. 17,
Art. 20 (*), Art. 32

Art. 27 (*)

Infectieziektenwet (Iwtr na ’96) Art. 15, Art. 16
Wet op de openluchtrecreatie Art. 18 Art. 17
Besluit hygiëne, gezondheid en veiligheid
kampeerterreinen

Art. 4, Art. 5, Art. 18

Kampeerwet (NB.Vervallen) Art. 32
Wet voorzieningen gezondheidszorg (NB.Vervallen) Art. 21, Art. 28, Art. 42,

Art. 52, Art. 55, Art. 56,
Art. 62, Art. 63, Art. 75

Art. 2, Art. 11, Art. 13, Art. 14,
Art. 23, Art. 24, Art. 26,
Art. 37, Art. 38, Art. 41,
Art. 60, Art. 73, Art. 79

2 Wet collectieve preventie volksgezondheid
Wet collectieve preventie volksgezondheid Art. 5 Art. 2, Art. 3 (*), Art. 4,

Art. 5, Art. 6, Art. 8
3 GGD, gemeentelijke gezondheidsdienst

Wet geneeskundige hulpverlening bij rampen Art. 2 (*)
Infectieziektenwet (Iwtr na ’96) Art. 15

4 Ziekenhuis, ziekenhuizen
Wet ziekenhuisvoorzieningen Art. 18a (*)
Regeling instellingen uitoefenen toezicht voorwaardelijk
verlof en ontslag Bopz

Art. 1 (*)

Besluit grenswaarden binnen zones langs wegen Art. 10 (*)
Besluit grenswaarden binnen zones rond industrieterreinen Art. 8 (*)
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Zoekterm Burgemeester Burgemeester en Wethouders Gemeente
Woningwet Art. 53 (*)
Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische
ziekenhuizen

Art. 24

Infectieziektenwet (Iwtr na ’96) Art. 14, Art. 15
5 Ambulance

Wet ambulancevervoer Art. 5 (*), Art. 7 (*), Art. 15 (*)
6 Brandweer

Gemeentewet Art. 173
Brandweerwet 1985 Art. 7, Art. 20 (*) Art. 1 (*), Art. 21 (*) Art. 1 (*), Art. 8, Art. 9,Art. 12,

Art. 26
Procedure brandweerbijstand Art. 1, Art. 2, Art. 7 Art. 4
Besluit bedrijfsbrandweren Art. 3, Art. 4

7 Rampen
Gemeentewet Art. 175 (*)
Brandweerwet  1985 Art. 1 (*) Art. 1 (*)
Procedure brandweerbijstand Art. 1
Wet rampen en zware ongevallen Art. 2c (*), Art. 7 (*),

Art. 8 (*), Art. 11 (*),
Art. 11a (*),
Art. 15 (*),
Art. 17 (*), Art. 24

Art. 2 (*), Art. 2a (*),
Art. 2b (*), Art. 2c (*),
Art. 3, Art. 5, Art. 25a (*),
Art. 25b (*), Art. 25c (*)

Art. 3, Art. 6

Besluit rampbestrijdingsplannen inrichtingen
(Iwtr na  ’96)

Art. 1, Art. 5, Art. 6,
Art. 7

Art. 7 Art. 2

Besluit informatie inzake rampen en zware  ongevallen Art. 4 (*), Art. 6 (*),
Art. 10, Art. 11,
Art. 14 (*)

Art. 2 (*), Art. 3 (*), Art. 5 (*), Art. 6 (*),
Art. 7, Art. 8, Art. 9 (*),
Art. 12 (*), Art. 13 (*)

Wet geneeskundige hulpverlening bij rampen Art. 17 (*),
Art. 18 (*)

Art. 2 (*) Art. 2 (*), Art. 3 (*), Art. 5,
Art. 7

Brandweerregeling  Burgerluchtvaartterreinen Art. 3 (*)
Kernenergiewet Art. 45 (*)
Wet tegemoetkoming schade bij rampen en zware
ongevallen

Art. 12

Besluit rijksbijdragen gemeenten bij rampen  en zware
ongevallen

Art. 3, Art. 4, Art. 5  (*)

Wet rechtspositionele voorzieningen rampbestrijders Art. 2, Art. 3 (*)
Onteigeningswet Art. 76f bis (*)

8 Wet op de lijkbezorging
Wet op de lijkbezorging Art. 17 (*), Art. 21,

Art. 22, Art. 29,
Art. 68

Art. 4, Art. 41, Art. 42,
Art. 54, Art. 64 (*),
Art. 66b (*), Art. 86

Art. 22, Art. 33, Art. 35,
Art. 36, Art. 38, Art. 39,
Art. 40, Art. 42, Art. 43,
Art. 44, Art. 53, Art. 55,
Art. 56, Art. 86, Art. 90

(*) = de huidige redactie van het art. dateert  van na 1996.

4.2 Grote gezondheidsproblemen

4.2.1 Hart- en vaatziekten
Zoekterm Burgemeester Burgemeester en Wethouders Gemeente

1 Hart- en vaatziekten
- - -

(*) = de huidige redactie van het art. dateert  van na 1996.

4.2.2 Kanker
Zoekterm Burgemeester Burgemeester en Wethouders Gemeente

1 Kanker
- - -

2 Bevolkingsonderzoek
- - -

(*) = de huidige redactie van het art. dateert  van na 1996.

4.2.3 Ongevallen
Zoekterm Burgemeester Burgemeester en Wethouders Gemeente

1 Veiligheid
Zie 2.1

2 Geweld
Gemeentewet Art. 175 (*)
Openbare orde
Zie 2.1

3 Politie
Zie 2.1

4 Criminaliteit
Zie 2.1

5 Jeugdcriminaliteit
Zie 2.1

6 Halt
Zie 2.1

7 Rampen (zie 4.1)
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Zoekterm Burgemeester Burgemeester en Wethouders Gemeente
1 Ongevallen

Zie tevens ‘Rampen’ (4.1)
Gemeentewet Art. 173, Art. 175(*)
Brandweerwet 1985 Art.  1 (*) Art. 1  (*), Art. 3  (*), Art. 12

(*),Art. 19
Besluit bedrijfsbrandweren Art. 3, Art. 4
Kernenergiewet Art. 39, Art. 40,

Art. 42, Art. 44,
Art. 46, Art. 47,
Art. 48, Art. 49,
Art. 49b, Art. 49c

Art. 45 Art. 49e

Besluit ongevallen kerninstallaties (NB. Vervallen) Art. 4
Luchtvaartongevallenwet (NB. Vervallen) Art. 7
Wet Raad voor de Transportveiligheid (Iwtr na ’96) Art. 31
Wet bestrijding ongevallen Noordzee Art. 9
Besluit risico’s zware ongevallen 1999 (Iwtr na ’96) Art. 10, Art. 18 Art. 7, Art. 10, Art. 18,Art. 24

2 Arbeidsomstandigheden
Besluit arbeidsinpassing en begeleiding Art. 6

3 Bedrijfsongevallen
- - -

4 Verkeer
Wegenverkeerswet 1994 Art. 170 Art. 18,Art. 170 (nog niet in werking) Art. 18
Planwet verkeer en vervoer (Iwtr na ’96) Art. 6, Art. 8, Art. 10
Winkeltijdenwet (Iwtr na ’96) Art. 3 Art. 3
Winkelsluitingstijdenwet 1976 (NB. Vervallen) Art. 9 Art. 9
Zondagswet Art. 2
Besluit Infrastructuurfonds Art. 30 (*)
Quarantainewet Art. 32

5 Verkeersongevallen
- - -

6 Weg, Wegen
Wegenwet Art. 12, Art. 41 Art. 9, Art. 15, Art. 16, Art. 20
Wegenverkeerswet 1994 Art. 171, 173 Art. 170 (nog niet in werking) Art. 18, Art. 149 (*),

Art. 173 (nog niet in werking)
Wegenverkeersreglement Art. 123
Besluit wegslepen voertuigen Art. 6
Wet geluidhinder Art. 74, Art. 79, Art. 81,

Art. 87a, Art. 88, Art. 99
Wet vervoer gevaarlijke stoffen (Iwtr na ’96) Art. 18
Regeling duurzaam veilig (Iwtr na ’96) Art. 2
Locaalspoor- en Tramwegwet Art. 7
Verkeerswet tegen lintbebouwing (NB. Vervallen) Art. 5

7 Inrichting wegen
- - -

8 Onderhoud wegen
- - -

9 Fietspaden
- - -

10 Openbaar vervoer
Wet personenvervoer Art. 11 (*), Art. 12 (*), Art. 14 (*)
Wet personenvervoer 2000 (nog niet in werking) Art. 20, Art. 121
Besluit personenvervoer Art. 6 Art. 9
Wijzigingsbesluit Besluit personenvervoer, enz. in
verband met onder andere de decentralisatie  van
bevoegdheden inzake het openbaar vervoer en een
wijziging in de berekening van de financiële bijdrage voor
exploitatie van openbaar vervoer (Iwtr na ’96)

Art. III

Wet op het primair onderwijs Art. 4 (*) Art. 4 (*)
Wet op het voortgezet onderwijs Art. 127 (*) Art. 127 (*)
Wet op de expertisecentra Art. 4 (*) Art. 4 (*)
Besluit Infrastructuurfonds Art. 30 (*)
Regeling Exta investeringsimpuls infrastructuur in het
stads- en streekvervoer 1996-2000

Art. 9

Regeling kosten lokaal en interlokaal openbaar vervoer
1996 (NB. Vervallen)

Art. 8

Regeling experiment interlokaal openbaar vervoer
noordelijke provincies (NB. Vervallen)

Art. 5

(*) = de huidige redactie van het art. dateert  van na 1996.
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4.3 Risicogroepen

4.3.1 Jeugd
Zoekterm Burgemeester Burgemeester en Wethouders Gemeente

1 Jeugd
Wet Sociale Werkvoorziening (NB. Vervallen) Art. 26
Regeling Financiering Actieprogramma’s Jeugd en
Veiligheid 1996-1999

Art. 1, Art. 2

2 Jongeren
Wet inschakeling werkzoekenden  (Iwtr na ’96) Art. 2, Art. 4, Art. 5, Art. 9, Art.

10
Jeugdwerkgarantiewet (NB. Vervallen) Art. 34

3 Kind*
Uitvoeringswet verdragen inzake internationale
ontvoering van kinderen

Art. 8

Burgerlijk Wetboek  Boek 1 Art. 19e, Art. 19e nw
(nog niet in werking)

Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Art. 67
Wet inschakeling werkzoekenden (Iwtr na ’96) Art. 3
Tijdelijk besluit kwaliteitsregels kinderopvang (Iwtr na
‘96)

Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 6

Regeling kinderopvang en buitenschoolse opvang
alleenstaande ouders 1996

Art. 2, Art. 6, Art. 9

Regeling kinderopvang en buitenschoolse opvang
alleenstaande ouders 1997 (Iwtr na ’96)

Art. 2, Art. 6, Art. 9

Regeling kinderopvang en buitenschoolse opvang
alleenstaande ouders 1998 (Iwtr na ’96)

Art. 2, Art. 6, Art. 9

Regeling kinderopvang en buitenschoolse opvang
alleenstaande ouders 1999 (Iwtr na ’96)

Art. 2, Art. 6, Art. 12

Regeling kinderopvang en buitenschoolse opvang
alleenstaande ouders 2000 (Iwtr na ’96)

Art. 2, Art. 6, Art. 12

Pleegkinderenwet Art.  6
Uitvoeringsbesluit Pleegkinderenwet Art. 13, Art. 14`
Nadere regeling kinderarbeid (Iwtr na ’96) Art. 3: 1
Wet bestrijding infectieziekten en opsporing
ziekteoorzaken  (NB. Vervallen)

Art. 9, Art. 10

Rechtspositiebesluit wethouders Art. 24
4 Jeugdhulpverlening

Wet op de jeugdhulpverlening Art. 3
5 Kindertelefoon

- - -
6 Randgroepjongeren

- - -
7 Leerplicht

Wet Sociale Werkvoorziening (NB. Vervallen) Art. 26
Tijdelijke regeling regionale meld- en coördinatie-functie
voortijdig schoolverlaten (Iwtr  na ’96)

Art. 4

Leerplichtwet 1969 Art. 3a (*), Art. 3b (*), Art. 15 (*),
Art. 16, Art. 19, Art. 22 (*), Art. 25

Leerplichtregeling 1995 Art. 3, Art. 5, Art. 6, Art. 8
Wet inburgering nieuwkomers (Iwtr na ’96) Art. 17
 Nadere regeling kinderarbeid (Iwtr na ’96) Art. 3: 1

8 Onderwijs en/of school
Wet op het  primair onderwijs Art. 4 (*), Art. 74 (*),

Art. 95 (*), Art. 102 (*),
Art. 103 (*), Art. 104 (*),
Art. 105 (*), Art. 106 (*),
Art. 107 (*), Art. 108 (*),
Art. 110 (*), Art. 119 (*),
Art. 140 (*), Art. 143 (*),
Art. 146 (*), Art. 181 (*),
Art. 140 (nog niet in werking)

Art. 4 (*), Art. 17 (*), Art. 47
(*), Art. 48 (*), Art. 65 (*), Art.
68 (*),
Art. 74 (*), Art. 75 (*), Art. 77
(*), Art. 81 (*), Art. 83 (*), Art.
91 (*),
Art. 94 (*), Art. 95 (*), Art. 96
(*), Art. 102 (*), Art. 111 (*),
Art. 117 (*), Art. 119 (*),
Art. 133 (*), Art. 136 (*),
Art. 140 (*), Art. 141 (*),
Art. 142 (*), Art. 143 (*),
Art. 144 (*), Art. 145 (*),
Art. 155 (*), Art. 159 (*),
Art. 166 (*), Art. 170 (*),
Art. 171 (*), Art. 173 (*),
Art. 175 (*), Art. 180 (*),
Art. 77 (nog niet in werking)
Art. 140 (nog niet in werking)
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Zoekterm Burgemeester Burgemeester en Wethouders Gemeente
Wet op het voortgezet onderwijs Art. 76m (*), Art. 76n (*),

Art. 76o (*), Art. 76p (*),
Art. 76q (*), Art. 76r (*),
Art. 76r (*), Art. 76s (*),
Art. 76u (*), Art. 96g (*),
Art. 96k (*), Art. 127 (*),
Art. 213 (*), Art. 217 (*),
Art. 218 (*), Art. 219 (*),
Art. 220 (*), Art. 221 (*),
Art. 222 (*), Art. 223 (*),
Art. 225 (*), Art. 232 (*),
Art. 249 (*), Art. 252 (*),
Art. 255 (*), Art. 282 (*),
Art. 96g (nog niet in werking)
Art. 249 (nog niet in werking)

Art. 42a (*), Art. 42b (*),
Art. 42c (*), Art. 50 (*),
Art. 53b (*), Art. 53c (*),
Art. 76b (*), Art. 76d (*),
Art. 76e (*), Art. 76f (*),
Art. 76g (*), Art. 76m (*),
Art. 76p (*), Art. 76v (*),
Art. 96c (*), Art. 96g (*),
Art. 96h (*), Art. 96i (*),
Art. 118b (*), Art. 118c (*),
Art. 118d (*), Art. 118f (*),
Art. 127 (*), Art. 129 (*),
Art. 148 (*), Art. 168 (*),
Art. 169 (*), Art. 185 (*),
Art. 187 (*), Art. 199 (*),
Art. 203 (*), Art. 206 (*),
Art. 208 (*), Art. 209 (*),
Art. 210 (*), Art. 211 (*),
Art. 214 (*), Art. 217 (*),
Art. 220 (*), Art. 226 (*),
Art. 231 (*), Art. 232 (*),
Art. 242 (*), Art. 245 (*),
Art. 249 (*), Art. 250 (*),
Art. 251 (*), Art. 252 (*),
Art. 253 (*), Art. 263 (*),
Art. 264 (*), Art. 268 (*),
Art. 269 (*), Art. 271 (*),
Art. 272 (*), Art. 274 (*),
Art. 276 (*),
Art. 96g (nog niet in werking)
Art. 249 (nog niet in werking)

Overgangswet W.V.O. Art. 9, Art. 13, Art. 15,
Art. 19, Art. 26, Art. 28 (*),
Art. 30a, Art. 33, Art. 37,
Art. 40, Art. 41, Art. 42,
Art. 43, Art. 52, Art. 60 (*),
Art. 62, Art. 62a, Art. 97 (*),
Art. 119

Wet op de expertisecentra Art. 4 (*), Art. 93 (*),
Art. 96 (*), Art. 100 (*),
Art. 101 (*), Art. 103 (*),
Art. 104 (*), Art. 105 (*),
Art. 106 (*), Art. 108 (*),
Art. 116 (*), Art. 134 (*),
Art. 140 (*),
Art. 134 (nog niet in werking)

Art. 4 (*), Art. 50 (*), Art. 51
(*),
Art. 67 (*), Art. 69 (*),
Art. 81 (*), Art. 85 (*),
Art. 89 (*), Art. 91 (*),
Art. 92 (*), Art. 93 (*),
Art. 94 (*), Art. 96 (*),
Art. 100 (*), Art. 103 (*)
Art. 109 (*), Art. 115 (*),
Art. 127 (*), Art. 128 (*),
Art. 130 (*), Art. 134 (*),
Art. 135 (*), Art. 136 (*),
Art. 138 (*), Art. 148 (*),
Art. 149 (*), Art. 153 (*),
Art. 156 (*), Art. 157 (*),
Art. 159 (*), Art. 161 (*),
Art. 165 (*), Art. 166 (*),
Art. 134 (nog niet in werking)

Onderwijsregeling inburgering nieuwkomers 1996 Art. 2, Art. 3, Art. 4
Onderwijsregeling inburgering nieuwkomers 1997
(Iwtr  na ’96)

Art. 2, Art. 3, Art. 4

Onderwijsregeling inburgering nieuwkomers 1998
(Iwtr  na ’96)

Art. 2, Art. 3, Art. 4

Leerplichtwet 1969 Art. 15
Wet bestrijding infectieziekten en opsporing
ziekteoorzaken (NB. Vervallen)

Art. 9, Art. 10

Wet beheersing huisvestingsvoorzieningen k.o.-l.o. Art. 6 Art. 2, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art.
8

Wet bestuursoverdracht rijksscholen Art. III
Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs, enz. (wijziging
stelsel van stichtingsnormen en opheffingsnormen)

Art. XV (*) Art. XV (*)

Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs, enz. in verband
met de decentralisatie  van de huisvestingsvoorzieningen
(Iwtr  na ’96)

Art. IX, Art. X, Art. XVIII,
Art. XIX, Art. XX

Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs, enz.
(regeling herziening bekostigingsstelsel  voortgezet
onderwijs)

Art. VIII

Besluit aanvang bekostiging W.V.O. Art. 8
Bekostigingsbesluit  W.V.O. Art. 44 (*), Art. 51 (*) Art. 47 (*), Art. 52 (*)
Bekostigingsbesluit WEC Art. 27 Art. 23 (*), Art. 28 (*)
Besluit integratie-uitkering huisvesting  onderwijs en
verrekening sportterreinen gemeentefonds (Iwtr na ’96)

Art. 10

Experimentenwet onderwijs Art. 7d (*)
Overgangswet ISOVSO (NB. Vervallen) Art. E24, Art. E31, Art. E34 Art. E28a
Huisvestingsbesluit ISOVSO (NB. Vervallen) Art.  5
Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs, enz. in verband
met het  totstandbrengen van  onder  meer een  Wet op het
primair onderwijs en een wet  op de expertisecentra (Iwtr
na ’96)

Art. V, Art. VI

Overgangswet WBO (NB. Vervallen) Art. E4, Art. E5, Art. E26a, Art. E38, Art.
E41, Art. E46, Art. E49, Art. H3

Art. E3, Art. E4, Art. E38,
Art. E42
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Zoekterm Burgemeester Burgemeester en Wethouders Gemeente
Wet algemene regels herindeling Art. 68 (*)
Uitvoeringsbesluit W.O.V. (NB. Vervallen) Art. E.14
Overhevelingsregeling saldi   “Andere voorzieningen”
(Iwtr na ’96)

Art. 2, Art. 5

Besluit oude eigendoms- en huurscholen WPO Art. 13 Art. 5
Besluit trekkende bevolking WPO Art. C20 (*)
Wijzigingsbesluit Formatiebesluit WBO, enz. Art. XI
Tijdelijke regeling toelating voortgezet algemeen
volwassen onderwijs (vavo) (NB. Vervallen)

Art. 2, Art. 4

Wet inschakeling werkzoekenden  (Iwtr na ’96) Art. 4
Tijdelijke subsidieregeling bevordering uitstroom
banenpools en Jeugdwerkgarantiewet (NB. Vervallen)

Art. 2

Regeling extra werkgelegenheid voor langdurig werklozen
1996, 1997 en 1998 (NB. Vervallen)

Art. 6 Art. 6

Premiespaarregeling Rijksambtenaren 1968 Art. 13
9 Educatie

Wet op het primair onderwijs Art. 107 (*)
Wet op het voortgezet onderwijs Art. 76r (*), Art. 222 (*)
Wet op de expertisecentra Art. 105 (*)
Wet educatie en beroepsonderwijs (Iwtr na ’96) Art. 2.3.3, Art. 2.3.4
Uitvoeringsbesluit WEB (Iwtr na  ’96) Art. 5.2.4
Wet op het specifiek cultuurbeleid Art. 11b
Wet inburgering nieuwkomers (Iwtr na ’96) Art. 8 , Art. 13
Uitvoeringsbesluit inburgering nieuwkomers Art. 7 (*)
Onderwijsregeling inburgering nieuwkomers 1996
(Iwtr na ’96)

Art. 2, Art. 3, Art. 4

Onderwijsregeling inburgering nieuwkomers 1997
(Iwtr na ’96)

Art. 2, Art. 3, Art. 4

Onderwijsregeling inburgering nieuwkomers 1998
(Iwtr na ’96)

Art. 2, Art. 3, Art. 4

Bekostigingsbesluit inburgering nieuwkomers
(Iwtr na ’96)

Art. 3

Wet op de openluchtrecreatie Art. 8, Art. 13
Convenantfinancieringsregeling Art. 7
Overgangswet WBO (NB. Vervallen) Art. H3
Kampeerwet (NB. Vervallen) Art. 22

10. Schoolbegeleidingsdienst
Wet op het primair onderwijs(Iwtr na ’96) Art. 179
Wet op het voortgezet onderwijs (Iwtr na ’96) Art. 280
Wet op de expertisecentra (Iwtr na ’96) Art. 165
Wet op de onderwijsverzorging (NB. Vervallen) Art. 53, Art. 82

(*) = de huidige redactie van het art. dateert  van na 1996.

4.3.2 Ouderen
Zoekterm Burgemeester Burgemeester en Wethouders Gemeente

1. Oudere*
Welzijnswet 1994 Art. 18
Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen

Art. 14 (*), Art. 15 (*), Art. 16 (*),
Art. 17 (*),Art. 20 (*), Art. 20a (*),
Art. 20b (*), Art. 21 (*), Art. 25 (*),
Art. 25a (*), Art. 25b (*), Art. 25c (*),
Art. 34 (*), Art. 36 (*), Art. 40 (*),
Art. 43 (*), Art. 47 (*), Art. 48 (*),
Art. 55 (*)

Art. 42 (*), Art. 43 (*)

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte werkloze werknemers

Art. 14 (*), Art. 15 (*), Art. 16 (*),
Art. 17 (*), Art. 20 (*), Art. 20a (*),
Art. 20b (*), Art. 21 (*), Art. 25 (*),
Art. 25a (*), Art. 25b (*), Art. 25c (*),
Art. 34 (*), Art. 36 (*), Art. 40 (*),
 Art. 43 (*), Art. 47 (*), Art. 48 (*),
Art. 55 (*)

Art. 42 (*), Art. 43 (*)

Besluit categorale ontheffing arbeidsvoorwaarden Art. 1
Regeling vrijstelling verplichtingen loaw en loaz Art. 1
Besluit vaststelling waarde vermogen bij beëindiging
bedrijf of beroep

Art. 1

Voorschriften inrichting administratie en vaststelling
onderzoekstermijn IOAW/IOAZ

Art. 2

Regeling statistische gegevens IOAW/IOAZ(Iwtr na ’96) Art. 1
Ontheffing 57 ½ -jarigen en ouderen van voorwaarden
voor arbeidsinpassing (NB. Vervallen)

Art. 1

Tijdelijke wet stimulering sociale vernieuwing
(NB. Vervallen)

Art. 38

2. Bejaarde*
- - -

3. Maaltijdvoorziening
Subsidieregeling bejaardenoorden met een bijzondere
functie 1994 (NB. Vervallen)

Art. 28

4. Ouderenzorg / Bejaardenzorg
- - -

5. Bejaardenoord*
Wet op de bejaardenoorden (NB. Vervallen) Art. 6j, Art. 16f, Art. 16I,

Art. 16j, Art. 16n, Art. 22
Art. 16j, Art. 16x, Art. 22
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Zoekterm Burgemeester Burgemeester en Wethouders Gemeente
Bijdragebesluit bewoners van bejaardenoorden
(NB. Vervallen)

Art. 5, Art. 6, Art. 8, Art. 9,
Art. 13, Art. 14, Art. 16,
Art. 17, Art. 18, Art. 22

Besluit centrale commissie bejaardenoorden
(NB. Vervallen)

Art. 2

Subsidieregeling bejaardenoorden met een bijzondere
functie 1994 (NB. Vervallen)

Art. 28

Vrijstellingenbesluit Winkelsluitingstijd 1976
(NB. Vervallen)

Art. 11

6 Verzorgingshui*
Overgangswet verzorgingshuizen (Iwtr na ’96) Art. 6, Art. 7, Art. 17, Art. 18

7 Verpleeghui*
Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet (Iwtr na ’96) Art. 3
Vrijstellingenbesluit Winkelsluitingstijdenwet 1976
(NB. Vervallen)

Art. 11

(*) = de huidige redactie van het art. dateert  van na 1996.

4.3.3 Gehandicapten
Zoekterm Burgemeester Burgemeester en Wethouders Gemeente

1 Gehandicapte*
Wet voorzieningen gehandicapten Art. 1a (Iwtr na ’96), Art. 2 (*),

Art. 3, Art. 6, Art. 7, Art. 8 (*),
Art. 24

Arbeidsgehandicaptenbesluit (Iwtr na ’96) Art. 3
Regeling inzake financiële tegemoetkomingen en eigen
bijdragen WVG

Art. 3 (*)

Woningwet Art. 15a
Besluit indicatie sociale werkvoorziening (Iwtr na ’96) Art. 6, Art. 12
Rijksregeling gezinsvervangende tehuizen voor
gehandicapten

Art. 3

Rijksregeling dagverblijven voor gehandicapten Art. 3, Art. 24
Regeling sociaal vervoer AWBZ-instellingen Art. 1 (*)
Reglement bescherming persoonsregistratie Beschikking
en Regeling geldelijke steun huisvesting gehandicapten
(Drenthe, Flevoland, etc. [van iedere provincie])

Art. 4, Art. 5

Regeling afbakening Wvg/AWBZ (NB. Vervallen) Art. 1
Algemene Burgerlijke Pensioenwet (NB. Vervallen) Art. P9

2 Invalide
Wegenverkeerswet 1994 Art. 170 (*)
Wegenverkeersreglement (NB. Vervallen) Art. 123
Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer
(BABW)

Art. 49

Regeling invalidenparkeerkaart Art. 3
3 Hulpbehoevend

- - -
4 Wet voorzieningen gehandicapten

Wet voorzieningen gehandicapten Art. 1a (Iwtr na ’96), Art. 2 (*),
Art. 3, Art. 6, Art. 7, Art. 8 (*),
Art. 24

5 Sociale werkplaats
- - -

6 Begeleid wonen
- - -

7 Psychiatrie*
Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische
ziekenhuizen

Art. 20 (*), Art. 21,
Art. 22, Art. 23,
Art. 24, Art. 25,
Art. 26, Art. 53 (*),
Art. 55, Art. 74,
Art. 22 (nog niet in
werking)

Regeling instellingen uitoefenen toezicht voorwaardelijk
verlof en ontslag Bopz

Art. 1 (*)

Regeling sociaal vervoer AWBZ-instellingen Art. 1 (Iwtr na ’96)
Regeling gemeentelijke basisadministratie
persoonsgegevens

Art. 32

Algemene Bijstandswet (NB. Vervallen) Art. 10
(*) = de huidige redactie van het art. dateert van na 1996.

4.3.4 Vluchteling
Zoekterm Burgemeester Burgemeester en Wethouders Gemeente

1 Vluchteling
Faciliteitenregeling Vluchtelingen Art. 13, Art. 14, Art. 15,

Art. 16, Art. 17, Art. 19
Regeling opvang asielzoekers Art. 15
Paspoortwet Art. 26, Art. 40
Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 1995 (Iwtr na ’96) Art. 7, Art. 21, Art. 22,

Art. 24, Art. 25,
Art. 26, Art. 34,
Art. 37, Art. 69,
Art. 81, Art. 85

Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 1995
(NB. Vervallen)

Art. 7, Art. 21, Art. 22,
Art. 24, Art. 25,
Art. 26, Art. 34,
Art. 37, Art. 69,
Art. 81, Art. 85
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Zoekterm Burgemeester Burgemeester en Wethouders Gemeente
2 Asiel* / Asielzoeker

Wet gemeentelijke zorg voor houders van een
voorwaardelijke vergunning tot verblijf

Art. 31 (*)

Regeling opvang asielzoekers Art. 3, Art. 4, Art. 6, Art. 14,
Art. 15, Art. 16, Art. 17,
Art. 18, Art. 19, Art. 20,
Art. 21, Art. 22, Art. 23,
Art. 24, Art. 25, Art. 26,
Art. 30, Art. 31, Art. 32

Regeling nadere regels gemeentelijke zorg voor houders
van een voorwaardelijke vergunning tot verblijf
(Iwtr na ’96)

Art. 2, Art. 3

Instellingsregeling overlegcommissie asielzoekerscentra Art. 3
Instellingsregeling overlegcommissie onderzoek- en
opvangcentra

Art. 3

Regeling tegemoetkoming voor gemeenten bij excep-
tionele toename van het aantal schoolgaande asielzoekers
in het basis- en voortgezet onderwijs 1999-2001

Art. 1, Art. 4, Art. 6

Regeling tegemoetkoming voor gemeenten bij excep-
tionele toename van het aantal schoolgaande asielzoekers
in het basis- en voortgezet onderwijs (NB. Vervallen)

Art. 1, Art. 4, Art. 6

Uitvoeringsregeling Wet gemeentelijke zorg voor houders
van een voorwaardelijke vergunning tot verblijf
 (NB. Vervallen)

Art. 2

3 Status / verblijfsstatus
- - -

4 Centraal Orgaan opvang Asielzoekers
Regeling bevoegdheden Centraal Orgaan opvang
asielzoekers

Art. 1

Regeling nadere regels gemeentelijke zorg voor houders
van een voorwaardelijke vergunning tot verblijf (Iwtr na
’96)

Art. 2, Art. 3

Uitvoeringsregeling Wet gemeentelijke zorg voor houders
van een voorwaardelijke vergunning tot verblijf
(NB. Vervallen)

Art. 2

5 Inburgering
Wet inburgering nieuwkomers (Iwtr na ’96) Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7,

Art. 8, Art. 12, Art. 13, Art. 15, Art. 17,
Art. 18, Art. 19, Art. 20

Wet educatie en beroepsonderwijs (Iwtr na ’96) Art. 2.3.6
Onderwijsregeling inburgering nieuwkomers 1996 Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5,

Art. 11, Art. 12
Onderwijsregeling inburgering nieuwkomers 1997 Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5,

Art. 11, Art. 12
Onderwijsregeling inburgering nieuwkomers 1998 Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5,

Art. 6, Art. 11, Art. 12, Art. 13
Uitvoeringsbesluit inburgering nieuwkomers (Iwtr na ’96) Art. 5, Art. 6, Art. 7
Boetebesluit inburgering nieuwkomers (Iwtr na ’96) Art. 2
Regeling overzicht Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse
opleidingen en diplomavergelijking Nederlande
nieuwkomers (Iwtr na ’96)

Art. 3

Bekostigingsbesluit inburgering nieuwkomers
 (Iwtr na ’96)

Art. 2, Art. 4, Art. 5, Art. 6,
Art. 7

Art. 3

Bijdrageregeling inburgering oudkomers (Iwtr na ’96) Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 8
Welzijnsregeling inburgering nieuwkomers
 (NB. Vervallen)

Art. 4 Art. 5, Art. 6, Art. 9

(*) = de huidige redactie van het art. dateert  van na 1996.

4.3.5 Minderheden
Zoekterm Burgemeester Burgemeester en Wethouders Gemeente

1 Minderheid / Minderhed*
- - -

2 Identiteit
Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Art. 26 (*), Art. 29, Art. 46,

Art. 77 (*), Art. 79
Regeling praktijkproef GBA Art. 11
Algemene Bijstandswet (Iwtr na ’96) Art. 65
Wet inkomensvoorziening kunstenaars Art. 15 (nog niet in werking)
Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen

Art. 13

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte werkloze werknemers

Art. 13

Besluit vangnetregeling huursubsidie (Iwtr na ’96) Art. 2
Kieswet Art. J8
Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 1995 (Iwtr na ’96) Art. 57, Art. 76
Algemene Bijstandswet (NB. Vervallen) Art. 30
Paspoortuitvoeringsregeling Buitenland (NB. Vervallen) Art. 10
Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 1995
(NB. Vervallen)

Art. 57, Art. 76

3 Taal / Talen
Wet op het primair onderwijs Art. 166 (*), Art. 171 (*),

Art. 173 (*), Art. 175 (*)
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Zoekterm Burgemeester Burgemeester en Wethouders Gemeente
Wet op het voortgezet onderwijs Art. 268 (*), Art. 272 (*),

Art. 274 (*), Art. 276 (*)
Wet op de expertisecentra Art. 153 (*), Art. 157 (*),

Art. 159 (*), Art. 161 (*)
Wet inburgering nieuwkomers (Iwtr na ’96) Art. 4, Art. 6
Onderwijsregeling inburgering nieuwkomers 1996 Art. 3

Onderwijsregeling inburgering nieuwkomers 1997 Art. 3
Onderwijsregeling inburgering nieuwkomers 1998 Art. 3
Regeling overzicht Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse
opleidingen en diplomavergelijking Nederlandse
nieuwkomers

Art. 3

Bijdrageregeling inburgering oudkomers(Iwtr na ’96) Art. 4
Bijdrageregeling sociale integratie en veiligheid G25 Art. 4

4 Allochto*
Wet op het primair onderwijs Art. 171 (*), Art. 173 (*)
Wet op het voortgezet onderwijs Art. 272 (*), Art. 274 (*)
Wet op de expertisecentra Art. 157 (*), Art. 159 (*)

(*) = de huidige redactie van het art. dateert  van na 1996.

4.3.6 Verslaafden
Zoekterm Burgemeester Burgemeester en Wethouders Gemeente

1 Verslaafd*
Besluit Centrale Commissie Behandeling
Heroineverslaafden (Iwtr na ’96)

Art. 8

2 Opiumwet
Opiumwet Art. 13b

3 Kansspel*
Wet op de kansspelen Art. 30b, Art. 30c,

Art. 30f, Art. 30w,
Art. 30b (nog niet in
werking)
Art. 30c (nog niet in
werking)

Art. 3 (*), Art. 7c, Art. 28 Art. 27 h (*), Art. 30c (*),
Art. 30c (nog niet in werking)

(*) = de huidige redactie van het art. dateert  van na 1996.

4.3.7 Thuislozen
Zoekterm Burgemeester Burgemeester en Wethouders Gemeente

1 Thuislo* s
- - -

2 Daklo*
- - -

3 Sociaal pension
- - -

(*) = de huidige redactie van het art. dateert  van na 1996.
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Bijlage 2 Meetinstrument Gemeentelijk Gezondheidsbeleid

Nummer Omschrijving

1.0.0.00.00FYSIEKE OMGEVINGSFACTOREN

1.0.0.01.00Afstemming op andere beleidssectoren
1.0.0.00.01 integratie

1.0.0.02.00Aanwezigheid overkoepelend beleidsuitganspunt
1.0.0.02.01integraal ketenbeheer
1.0.0.02.02bevorderen van hergebruik
1.0.0.02.03stimuleren milieubew ustwording/-zijn
1.0.0.02.04nota 'milieu'
1.0.0.02.05duurzaamheid
1.0.0.02.06vervuiler betaalt
1.0.0.02.07energie-nota
1.0.0.02.08stimuleren van afvalpreventie en hergebruik
1.0.0.02.09stimuleren van gescheiden afval inzameling

1.0.0.03.00Maatregelen gericht op gedragsbeinvloeding
1.0.0.03.01milieucentrum
1.0.0.03.02jeugdtuinen, dierenweiden, kinderboerderijen
1.0.0.03.03subsidiering milieu-organisaties
1.0.0.03.04algemene milieuvoorlichting
1.0.0.03.05milieu-educatie
1.0.0.03.06verkeersmilieukaart
1.0.0.03.07stimulering milieuzorg
1.0.0.03.08natuurbescherming
1.0.0.03.09groenvoorziening
1.0.0.03.10hondenuitlaatplaats/bestrijden hondepoepoverlast
1.0.0.03.11volkstuinen
1.0.0.03.12boomplantdag / boomfeestdag

1.0.0.04.00Maatregelen direct gericht op tegengaan milieubelasting
1.0.0.04.01uitbanning herbiciden
1.0.0.04.02ongezuivererde lozingen elimineren
1.0.0.04.03aandacht kwaliteit oppervlakte water
1.0.0.04.04(vervallen)
1.0.0.04.05tariefdifferentiatie en andere heffingen
1.0.0.04.06milieupark
1.0.0.04.07kringloopcentrum
1.0.0.04.08composteringsbedrijf
1.0.0.04.09inzameling probleemstoffen/landbouwplastic
1.0.0.04.10(vervallen)
1.0.0.04.11zonering bedrijfsterreinen/beperken emissie bedrijven

1.0.0.04.13 stimuleren bedrijfsinterne milieuzorg (voorbeeld)

1.0.0.05.00Maatregelen in het kader van afvalverwijdering en -verwerking
1.0.0.05.01slachthuizen/destructie van kadavers
1.0.0.05.02inzameling huishoudelijk afval
1.0.0.05.03inzameling industrieel afval
1.0.0.05.04bodemsanering
1.0.0.05.05grondwatersanering
1.0.0.05.06sanering geluidsoverlast
1.0.0.05.07depot kca/kga
1.0.0.05.08verwijderen clandestiene afvalstortingen/zwerfvuil

1.0.0.05.09 sanering milieuhinderlijke bedrijven

1.0.0.06.00Maatregelen met betrekking tot gereguleerde verwijderingssystemen
1.0.0.06.01onderhoud riolen
1.0.0.06.02onderhoud begraafplaatsen
1.0.0.06.03vervanging roerende zaken
1.0.0.06.04openbare toiletinrichting

1.0.0.07.00Maatregelen met betrekking tot naleving verboden/vergunningvoorwaarden
1.0.0.07.01controle wijze van aanbod afval
1.0.0.07.02controle vergunningvoorwaarden milieuwetten
1.0.0.07.03invordering heffingen en boetes

1.0.0.08.00Maatregelen niet vallend onder voorgaande
1.0.0.08.01bestrijding ongedierte
1.0.0.08.02subsidiering leerstoel energietechnologie
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1.0.0.08.03duurzaam bouwen
1.0.0.08.04landschapsbeleid buitengebied

2.0.0.00.00MAATSCHAPPELIJKE OMGEVINGSFACTOREN

2.1.0.00.00Wonen/leefbaarheid/veiligheid

2.1.0.01.00Afstemming beleid op andere beleidssectoren
2.1.0.01.01intersectorale, wijkgerichte benadering wijkproblemen
2.1.0.01.02optimale woon-werk-ruimte verdeling

2.1.0.01.03 sociale vernieuwing

2.1.0.02.00Aanwezigheid overkoepelend beleidsuitgangspunt
2.1.0.02.01tegengaan ruimtelijk-maatschappelijk segregatie
2.1.0.02.02integraal veiligheidsbeleid
2.1.0.02.03kwaliteit woonomgeving handhaven/verbeteren
2.1.0.02.04leefbare kernen, wijken / gezond leefmilieu
2.1.0.02.05volkshuisvestingsplan
2.1.0.02.06nota 'wonen/volkshuisvesting'
2.1.0.02.07nota 'leefbaarheid'
2.1.0.02.08nota 'veiligheid'
2.1.0.02.09geintegreerde nota 'wonen/leefbh/veiligh.'

2.1.0.03.00Maatregelen met betrekking tot een veilige woonomgeving
2.1.0.03.01veilige woonomgeving
2.1.0.03.02schone woonomgeving
2.1.0.03.03verbeteren woonomgeving
2.1.0.03.04buurtconcierges/ buurtwerk/ wijkbeheer
2.1.0.03.05wijkwethouder / wijkbudgetten

2.1.0.04.00Maatregelen in het kader van leefbare wijken
2.1.0.04.01leefbaarheid wijken
2.1.0.04.02stimulering wijkorganisaties
2.1.0.04.03tegengaan overlast
2.1.0.04.04meer informatie naar wijk
2.1.0.04.05buurthuizen / wijkcentra

2.1.0.05.00Maatregelen gericht op het wegwerken achterstanden
2.1.0.05.01extra zorg achterstandswijken
2.1.0.05.02jongeren meervoudige achterstanden
2.1.0.05.03extra zorg voor doelgroepen

2.1.0.06.00Maatregelen gericht op productie, beheer, allocatie woningen
2.1.0.06.01voldoende productie
2.1.0.06.02goed beheer (w.o. stadsvernieuwing)
2.1.0.06.03verdeling
2.1.0.06.04individuele huursubsidie
2.1.0.06.051 loket 'wonen'
2.1.0.06.06gevarieerd aanbod woonmogelijkheden

2.2.0.00.00Werken / sociale zekerheid / scholing

2.2.0.01.00Afstemming op andere beleidssectoren

2.2.0.02.00Aanwezigheid overkoepelend beleidsuitgangspunt
2.2.0.02.01stimulering  werkgelegenheid, met name onderkant arbeidsmarkt
2.2.0.02.02vergroting werkgelegenheid in het algemeen
2.2.0.02.03geleiding naar/motivering voor scholing en arbeid
2.2.0.02.04nota 'werkgelegenheid'
2.2.0.02.05nota 'sociale zekerheid'
2.2.0.02.06nota 'scholing'
2.2.0.02.07geintegreerde nota 'Werkgelegenheid / Scholing / Soc.Zekerheid'

2.2.0.03.00Maatregelen gericht op (her)intrede arbeidsproces
2.2.0.03.01bijstand: richten terugkeer arbeidsproces
2.2.0.03.02arbeidsbemiddeling
2.2.0.03.03beroepsgerichte scholing
2.2.0.03.04werkervaringsplaatsen (JWG,banenpool,Melkert etc.)
2.2.0.03.05onderwijsvoorrangsbeleid
2.2.0.03.06volwasseneneducatie
2.2.0.03.07samenwerking arbeidsbureau / RBA
2.2.0.03.08vrijwilligers vacaturebank / -activiteiten
2.2.0.03.09premieregeling bij werkaanvaarding
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2.2.0.04.00Maatregelen ten behoeve van groepen werklozen die niet terugkeren naar arbeidsmarkt
2.2.0.04.01stimuleren maatschappelijke participatie
2.2.0.04.02voorkomen/opheffen sociaal isolement

2.2.0.05.00Maatregelen gericht op het wegwerken van achterstanden
2.2.0.05.01onderwijsvoorrangsbeleid in samenhang met achterstandsproblemen
2.2.0.05.02vergroting weerbaarheid groepen
2.2.0.05.03bijzondere bijstand
2.2.0.05.04verzamelen maatschappelijke / medische gegevens bijstandsclienten
2.2.0.05.05financiele ondersteuning / mimimazorg(-beleid)
2.2.0.05.06tegemoetkoming deelname maatschappelijke organisaties
2.2.0.05.07kwijtscheldingsbeleid gemeentelijke belastingen
2.2.0.05.08bestrijden van achterstandssituaties i.h.a

2.2.0.06.00Maatregelen gericht op het verstrekken van uitkeringen
2.2.0.06.01verstrekking van uitkeringen (ABW, IOAW, IOAZ  etc.)
2.2.0.06.02schuldhulpverlening / -sanering
2.2.0.06.03controle oneigenlijk gebruik
2.2.0.06.04kredietverstrekking
2.2.0.06.051 loket 'arbeid, scholing, sociale zekerheid'

3.0.0.00.00LEEFWIJZEN

3.1.0.00.00Voeding

3.1.0.01.00Afstemming beleid op andere beleidssectoren

3.1.0.02.00Aanwezigheid overkoepelend beleidsuitgangspunt
3.1.0.02.01nota 'voeding'

3.1.0.03.00Maatregelen gericht op gedragsbeinvloeding
3.1.0.03.01Algemene voorlichting

3.2.0.00.00Beweging

3.2.0.01.00Afstemming beleid op andere beleidssectoren

3.2.0.02.00Aanwezigheid overkoepelend beleidsuitgangspunt
3.2.0.02.01gevarieerd aanbod van sportactiviteiten
3.2.0.02.02stimulering lichaamsbeweging
3.2.0.02.03nota 'sport/beweging'

3.2.0.03.00Maatregelen gericht op gedragsbeinvloeding
3.2.0.03.01sportstimulering
3.2.0.03.02kadercursussen
3.2.0.03.03thema-avonden sportverenigingen

3.2.0.04.00Maatregelen gericht op verbetering toegang tot sportfaciliteiten
3.2.0.04.01draagkrachtbeginsel sportdeelname
3.2.0.04.02subsidie sportclubs
3.2.0.04.03subsidie/exploitatie sportaccommodaties
3.2.0.04.04subsidie sportevenementen
3.2.0.04.05subsidie jeugdsport

3.2.0.05.00Maatregelen gericht op daadwerkelijke sportbeoefening
3.2.0.05.01bewegingsonderwijs
3.2.0.05.02schoolzwemmen
3.2.0.05.03andere vormen van zwemmen
3.2.0.05.04schoolsportdagen
3.2.0.05.05spel- en sportuitleen
3.2.0.05.06andere vormen van sport
3.2.0.05.07in stand houden/aanbieden diverse sportfaciliteiten

3.3.0.00.00Alcoholgebruik

3.3.0.01.00Afstemming beleid op andere beleidssectoren

3.3.0.02.00Aanwezigheid overkoepelend beleidsuitgangspunt
3.3.0.02.01vermindering alcoholgebruik
3.3.0.02.02nota 'alcoholgebruik'

3.3.0.03.00Maatregelen gericht op gedragsbeinvloeding
3.3.0.03.01algemene voorlichting
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3.3.0.03.02stimuleren alcoholmatiging

3.3.0.04.00Maatregelen gericht op geringere verkrijgbaarheid

3.3.0.05.00Maatregelen in verband met verkeersveiligheid
3.3.0.05.01voorlichting alcohol en verkeer

3.3.0.06.00Maatregelen in het kader van controle/verstrekken vergunningen
3.3.0.06.01advisering drank- en horecawet

3.4.0.00.00Roken

3.4.0.01.00Afstemming op andere beleidssectoren

3.4.0.02.00Aanwezigheid overkoepelend beleidsuitgangspunt
3.4.0.02.01verminderen van roken
3.4.0.02.02nota 'roken'

3.4.0.03.00Maatregelen gericht op gedragsbeinvloeding
3.4.0.03.01algemene voorlichting

3.4.0.04.00Maatregelen gericht op geringere verkrijgbaarheid

4.0.0.00.00GEZONDHEIDSZORG

4.1.0.00.00Gezondheidszorg Algemeen

4.1.0.01.00Afstemming beleid op andere beleidssectoren
4.1.0.01.01integraal beleid sociale zaken, maatschappelijke dienstverlening, volksgezondheid, verslaafden, opvang

4.1.0.02.00Aanwezigheid overkoepelend beleidsuitgangspunt
4.1.0.02.01bewaken/bevorderen volksgezondheid
4.1.0.02.02bevorderen gezondheid mensen achterstandssituatie
4.1.0.02.03verminderen van risicovol gedrag
4.1.0.02.04nota 'volksgezondheid'
4.1.0.02.05zelfredzaamheid

4.1.0.03.00Maatregelen op het terrein van de collectieve preventie
4.1.0.03.01bijdrage aan wettelijke taken GGD
4.1.0.03.02analyse gezondheidssituatie
4.1.0.03.03gezondheidsaspecten integreren in bestuurlijke beslissingen
4.1.0.03.04hygiene en psychohygiene
4.1.0.03.05preventie- en gvo-programma's
4.1.0.03.06collectieve preventie
4.1.0.03.07ontwikkelen gezondheidsindex/gezondheidsprofielen
4.1.0.03.08subsidiering bijzondere doelgroepen
4.1.0.03.09brandweer
4.1.0.03.10rampenbestrijding
4.1.0.03.11ambulance

4.1.0.04.00Maatregelen vernieuwing / in stand houding gezondheidszorgvoorzieningen
4.1.0.04.01huisvesting rode kruis
4.1.0.04.02huisvesting buitenpolikliniek
4.1.0.04.03integratie 1e/2e lijnszorg in medisch centrum
4.1.0.04.04verpleeginrichting
4.1.0.04.05subsidiering EHBO
4.1.0.04.06subsidiering vrijwillige (terminale) zorg

4.1.0.05.00Maatregelen overig welzijn
4.1.0.05.01algemeen maatschappelijk werk
4.1.0.05.02emancipatie-beleid
4.1.0.05.03anti-discriminatie/anti-rascime beleid
4.1.0.05.04algemeen sociaal cultureel werk / welzijnswerk
4.1.0.05.05crisisopvang / begeleid wonen
4.1.0.05.06sociaal raadslieden

4.2.0.00.00Doodsoorzaken / gezondheidsproblemen

4.2.1.00.00Hart- en vaatziekten

4.2.1.01.00Afstemming beleid op andere sectoren

4.2.1.02.00Aanwezigheid overkoepelend beleidsuitgangspunt
4.2.1.02.01nota 'hart-en vaatziekten'
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4.2.1.03.00Maatregelen gericht op voorlichting
4.2.1.03.01voorlichting over hart- en vaatziekten

4.2.1.04.00Maatregelen gericht op gedragsverandering

4.2.2.00.00Maligniteiten

4.2.2.01.00Afstemming beleid op andere beleidssectoren

4.2.2.02.00Aanwezigheid overkoepelend beleidsuitgangspunt
4.2.2.02.01nota 'kankerbestrijding'

4.2.2.03.00Maatregelen gericht op voorlichting
4.2.2.03.01voorlichting over kanker

4.2.2.04.00Maatregelen gericht op screening
4.2.2.04.01screening mammacarcinoom
4.2.2.04.02screening cervixcarcinoom

4.2.3.00.00Ongevallen en geweld

4.2.3.01.00Afstemming beleid op andere beleidssectoren

4.2.3.02.00Aanwezigheid overkoepelend beleidsuitgangspunt
4.2.3.02.01nota 'criminaliteit en geweld'
4.2.3.02.02nota 'verkeersveiligheid'

4.2.3.03.00Maatregelen gericht op (sociale) veiligheid
4.2.3.03.01bestrijding (gewelds-)criminaliteit/vandalisme
4.2.3.03.02drugsbeleid
4.2.3.03.03veiligheid bij evenementen
4.2.3.03.04jeugdcriminaliteit
4.2.3.03.05meer agenten / politie-assistenten
4.2.3.03.06slachtofferhulp
4.2.3.03.07'lik op stuk-beleid'

4.2.3.04.00Maatregelen gericht op verkeersveiligheid
4.2.3.04.01verkeersveiligheid i.h.a.
4.2.3.04.02verkeersveiligheid voetgangers / fietsers / kwetsbaren
4.2.3.04.03bevorderen fietsverkeer / langzaam verkeer
4.2.3.04.04voorlichting / cursussen veilig verkeersgedrag
4.2.3.04.05bewaakte fietsenstalling
4.2.3.04.06goede straatverlichting
4.2.3.04.07goede wegen
4.2.3.04.08verminderen aantal ongevallen
4.2.3.04.09verbeteren verkeersafwikkeling / veilige routes
4.2.3.04.10controle / onderhoud wegennet
4.2.3.04.11klachten verkeersoverlast
4.2.3.04.12terugdringen automobiliteit
4.2.3.04.13gladheidsbestrijding
4.2.3.04.14stimuleren carpoolen
4.2.3.04.15stimuleren gebruik openbaar vervoer / transferia
4.2.3.04.16betaald parkeren (extern doel: autogebruikt/leefbaarheid)
4.2.3.04.17veilig verkeer woonwijken / 30 km zone
4.2.3.04.18verkeersbrigadiers
4.2.3.04.19verkeersonderzoeken / verkeerstellingen
4.2.3.04.20algemeen aanvullend openbaar vervoer

4.3.0.00.00Risicogroepen

4.3.1.00.00Jeugd

4.3.1.01.00Afstemming beleid op andere sectoren
4.3.1.01.01geintegreerd jongerenbeleid

4.3.1.02.00Aanwezigheid overkoepelend beleidsuitgangspunt
4.3.1.02.01zelfstandige participatie
4.3.1.02.02nota 'jeugd / jongeren'

4.3.1.03.00Maatregelen met betrekking tot gezondheidsvoorlichting
4.3.1.03.03voorlichting jeugdtandzorg
4.3.1.03.04voorlichting alcohol-/drugsgebruik

4.3.1.04.00Maatregelen met betrekking tot gezondheidszorg
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4.3.1.04.01jeugdtandverzorging
4.3.1.04.02logopedie
4.3.1.04.03jeugdgezondheidszorg
4.3.1.04.04inentingen
4.3.1.04.05jeugdhulpverlening
4.3.1.04.06motorische remedial teaching
4.3.1.04.07zorgverbreding / schoolgezondheidsbeleid
4.3.1.04.08psychologisch /psychotechnisch onderzoek
4.3.1.04.09project 'pesten'

4.3.1.05.00Maatregelen gericht opvang / begleiding jeugd
4.3.1.05.01kinder(dag)opvang
4.3.1.05.02peuterspeelzalen/creches
4.3.1.05.03wijkcentra/ontmoetingscentra
4.3.1.05.04gastoudercentrale
4.3.1.05.05buitenschoolse opvang

4.3.1.06.00Maatregelen in het kader van educatieve, creatieve en maatschappelijke ontplooiing
4.3.1.06.01wijknetwerken
4.3.1.06.02subsidie diverse jeugdorganisaties
4.3.1.06.03randgroepjongerenwerk
4.3.1.06.04tegengaan vroegtijdig schoolverlaten/-verzuim
4.3.1.06.05(school-)begeleiding en advies
4.3.1.06.06huisonderwijs
4.3.1.06.07leerlingvervoer
4.3.1.06.08speel(tuin)voorzieningen
4.3.1.06.09eigen taal en cultuur
4.3.1.06.10sociaal-culturele activiteiten, w.o. jeugd-/jongerenwerk
4.3.1.06.11zomer-/vakantiespelweken
4.3.1.06.12project 'weer samen naar school'
4.3.1.06.13jeugd onderwijsachterstandsplan
4.3.1.06.14gemeentelijk studiefonds

4.3.2.00.00Ouderen

4.3.2.01.00Afstemming beleid andere beleidssectoren
4.3.2.01.01geintegreerd ouderenbeleid

4.3.2.02.00Aanwezigheid overkoepelend beleidsuitgangspunt
4.3.2.02.01zelfstandigheid en deelname maatsch.verkeer bevord
4.3.2.02.02ouderen zo lang mogelijk zelfstandig
4.3.2.02.03nota 'ouderen'

4.3.2.03.00Maatregelen op het terrein van wonen
4.3.2.03.01woon-zorg mogelijkheden ouderen
4.3.2.03.02steun huisvesting ouderen
4.3.2.03.03maaltijdvoorziening
4.3.2.03.04alarminstallatie

4.3.2.04.00Maatregelen op het terrein van mobiliteit
4.3.2.04.01lage vloerbussen ouderen
4.3.2.04.02aanvullend vervoer ouderen

4.3.2.05.00Maatregelen op het terrein van sociale participatie
4.3.2.05.01sportvoorzieningen ouderen
4.3.2.05.02voorkoming/bestrijding sociaal isolement
4.3.2.05.03maatschappelijke integratie ouderen
4.3.2.05.04subsidiering ouderenorganisaties
4.3.2.05.05ouderenpas
4.3.2.05.06sociaal culturele activiteiten voor ouderen
4.3.2.05.07subsidie bejaarden-/ziekenomroep

4.3.2.06.00Maatregelen op het terrein van de uitvoeringsorganisatie
4.3.2.06.01integratie loketten
4.3.2.06.02uitvoering WBO
4.3.2.06.03maatschappelijke dienstverlening ouderen
4.3.2.06.04indicatiecommissie
4.3.2.06.05flankerend ouderenbeleid
4.3.2.06.06platform ouderzorg (adviserend, belangen)
4.3.2.06.07wijk-/buurtgericht steunpuntenbeleid
4.3.2.06.08ouderen-'zorg op maat'

4.3.3.00.00Gehandicapten

4.3.3.01.00Afstemming beleid andere beleidssectoren
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4.3.3.01.01toetsing gemeentelijk beleid aan WVG

4.3.3.02.00Aanwezigheid overkoepelend beleidsuitgangspunt
4.3.3.02.01voorwaardenscheppend beleid gehandicapten
4.3.3.02.02verbetering kwaliteit leefvoorziening
4.3.3.02.03zo lang mogelijk zelfstandig
4.3.3.02.04nota 'gehandicapten'

4.3.3.03.00Maatregelen op het terrein van wonen
4.3.3.03.01steun huisvesting/leefvoorziening gehandicapten
4.3.3.03.02woningaanpassing gehandicapten
4.3.3.03.03dagopvang gehandicapten
4.3.3.03.04vergoeding hulpstukken
4.3.3.03.05aanpasbaar bouw en

4.3.3.04.00Maatregelen op het terrein van de mobiliteit
4.3.3.04.01vergoeding vervoerskosten
4.3.3.04.02lage vloerbussen ouderen/gehandicapten
4.3.3.04.03aanvullende vervoersvoorzieningen
4.3.3.04.04invalide parkeerplaatsen
4.3.3.04.05aanpassing/toegang openbare ruimte/gebouwen
4.3.3.04.06verkeersvoorzieningen gehandicapten

4.3.3.05.00Maatregelen op het terrein van de  sociale participatie
4.3.3.05.01maatschappelijke integratie gehandicapten
4.3.3.05.02sportvoorziening gehandicapten
4.3.3.05.03subsidiering maatschappelijke organisaties
4.3.3.05.04sociaal/culturele activiteiten

4.3.3.06.00Maatregelen op het terrein van de uitvoeringsorganisatie
4.3.3.06.01uitvoering Wet Sociale Werkvoorziening (WSW)
4.3.3.06.02uitvoering Wet Voorziening Gehandicapten (WVG)
4.3.3.06.03flankerend gehandicaptenbeleid
4.3.3.06.04platform gehandicapten (adviserend, belangen)
4.3.3.06.05maatschappelijke dienstverlening gehandicapten
4.3.3.06.061 loket gehandicaptenzorg/-voorzieningen

4.3.4.10.00Vluchtelingen / Nieuwkomers

4.3.4.11.00Afstemming beleid andere beleidssectoren
4.3.7.01.01integrale aanpak

4.3.4.12.00Aanwezigheid overkoepelend beleidsuitgangspunt
4.3.7.02.01nota 'vluchtelingen'
4.3.7.02.02bevorderen maatschappelijke participatie

4.3.4.13.00Maatregelen op het terrein van opvang en wonen
4.3.7.03.01asielzoekerscentrum (AZC)
4.3.7.03.02huisvestingsbeleid
4.3.7.03.03opvang, begeleiding en integratie i.h.a.
4.3.7.03.04voorlichting over allochtonen aan autochtonen

4.3.4.14.00Maatregelen op het terrein van de sociale participatie
4.3.7.04.01arbeid
4.3.7.04.02inburgering
4.3.7.04.03vertrouwenspersoon
4.3.7.04.04taal
4.3.7.04.05sociaal culturele activiteiten
4.3.7.04.06scholing / onderwijs
4.3.7.04.07sportvoorziening vluchtelingen

4.3.4.15.00Maatregelen op het terrein van de uitvoeringsorganisatie
4.3.7.05.01verstrekken van uitkeringen
4.3.7.05.02ROA / VVTV
4.3.7.05.03Tijdelijke Regeling Opvang Ontheemden (TROO)
4.3.7.05.04Bureau Integratie Nieuwkomers
4.3.7.05.05zelforganisatie (belangenbehartiging)

4.3.4.20.00Minderheden

4.3.4.21.00Afstemming beleid andere beleidssectoren
4.3.8.01.01integraal minderhedenbeleid

4.3.4.22.00Aanwezigheid overkoepelend beleidsuitgangspunt
4.3.8.02.01nota 'minderheden'
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4.3.4.23.00Maatregelen op het terrein van het wonen

4.3.4.24.00Maatregelen op het terrein van de sociale participatie
4.3.8.04.01arbeid
4.3.8.04.02sociaal culturele activiteiten
4.3.8.04.03scholing / onderwijs
4.3.8.04.04sport

4.3.5.00.00Verslaafden

4.3.5.01.00Afstemming beleid andere beleidssectoren
4.3.5.01.01integrale verslavingszorg

4.3.5.02.00Aanwezigheid overkoepelend beleidsuitgangspunt
4.3.5.02.01gedoogbeleid doftdrugs
4.3.5.02.02beheersen sociale problemen
4.3.5.02.03nota 'verslaving/verslaafden'
4.3.5.02.04verslavingsbeleid
4.3.5.02.05gokkasten- / kansspelbeleid

4.3.5.03.00Maatregelen gericht op voorlichting
4.3.5.03.01gokverslaving
4.3.5.03.02alcohol- / drugsverslaving

4.3.5.04.00Maatregelen gericht op substitutie
4.3.5.04.01huiskamerproject
4.3.5.04.02hulp- en dienstencentrum

4.3.5.05.00Maatregelen gericht op gezondheidszorg
4.3.5.05.01spuitomruilproject
4.3.5.05.02subsidie aan verslavingszorginstellingen

4.3.5.05.03 subsidiering hulpverlening (o.a. CAD, AA)

4.3.6.00.00Thuislozen

4.3.6.01.00Afstemming beleid andere beleidssectoren
4.3.6.01.01integrale aanpak

4.3.6.02.00Aanwezigheid overkoepelend beleidsuitgangspunt
4.3.6.02.01nota 'thuislo(zen)os'

4.3.6.03.00Maatregele gericht op beperking van overlast
4.3.6.03.01sociaal pension
4.3.6.03.02eerste opvang
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Bijlage 3 Gebruikte indicatoren en hun herkomst

Sociaal-demografische en sociaal-economische factoren

Grootte Inwoneraantal op 1 januari 1994 CBS

Inkomen Gemiddeld gestandaardiseerd besteedbaar inkomen per huishouden in 1994 CBS

Bevolkingsdichtheid Aantal woningen per km2 land op 1 januari 1994 CBS

Politieke factoren
Politieke Kleur Percentage links (D66, PvdA, GrL, SP, Locaal Progressief) Raad CBS

Politieke Stabiliteit Herfindahl index voor Raad

Herfindahl index voor College

Percentage steun College in Raad

CBS, Gids

CBS, Gids

CBS, Gids

Politieke Participatie Opkomstpercentage gemeenteraadsverkiezingen 1994 CBS

Probleem op het beleidsterrein
Fysieke omgeving

Aantal kilo’s gescheiden afval per huishouden in 1997 IPH-AOO

Wonen -
Werken

-
Bewegen

Sterfte Hart- en VaatZiekten  per 10.000 inwoners in 1994 CBS

Gezondheidszorg algemeen Sterfte Hart- en VaatZiekten + Uitwendige Oorzaken per 10.000 inwoners in
1994

CBS

Sociale Veiligheid -

Verkeersveiligheid Aantal verkeersslachtoffers: doden en gewonden per 10.000 inwoners in 1994 CBS

Jeugd Leeftijd <19 / bevolking op 1 januari 1994 CBS

Ouderen Leeftijd >64 / bevolking op 1 januari 1994 CBS

Gehandicapten Leeftijd >64 / bevolking op 1 januari 1994 CBS

Minderheden Niet-Nederlanders / bevolking op 1 januari 1994 CBS

Literatuur bij bijlage 3

Informatiecentrum Preventie en Hergebruik - Afval Overleg Orgaan. 1999. Statusrapportage Programma Gescheiden inzamelen van
huishoudelijk afval 1997. Utrecht.

VNG. 1995. Gids Gemeentebesturen 1995. Den Haag: VNG uitgeverij.







P-waarde en R2
beleid bij de diverse Lisrel-modellen

BasisModel BasisModel +
Achtergrond����
Beleid

BasisModel +
Probleem����

Kleur

BasisModel +
Capaciteit����
Beleid

BasisModel +
Stabiliteit ����
Beleid

BasisModel +
Stabiliteit +
Participatie ���� Beleid

P R2
beleid P R2

beleid P R2
beleid P R2

beleid P R2
beleid P R2

beleid

Milieu* 0.13 0.11 0.30 0.01ns 0.11 0.11

Wonen 0.01ns .15 0.04ns .29 - - 0.00ns .15 0.03ns .27 0.11 .30

Werken 0.06 .10 0.17 .18 - - 0.00ns .10 0.09 .14 0.31 .19

Bewegen 0.47 .09 0.36 .09 0.38 .10 0.07 .11 0.46 .10 0.60 .12

GezZ Algemeen 0.03ns .08 0.23 .23 0.02ns .08 0.00ns .08 0.13 .17 0.37 .21

SocVeiligheid 0.04ns .01 0.05ns .06 - - 0.00ns .01 0.09 .05 0.20 .08

VerkeersVeiligh 0.02ns .02 0.02ns .06 0.01ns .02 0.00ns .03 0.05 .07 0.13 .08

Jeugd 0.06 .11 0.046ns .13 0.09 .11 0.004ns .13 0.13 .18 0.17 .21

Ouderen 0.14 .07 0.30 .14 0.10 .07 0.005ns .07 0.26 .12 0.48 .13

Gehandicapten 0.08 0.05 - - 0.01ns 0.12 0.21

Minderheden 0.69 .17 0.59 .17 0.63 .17 0.02ns .17 0.66 .22 0.73 .24

.30 ���� hoogste waarde; .25 ���� een na hoogste waarde
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