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Voorstel
1

De beleidsnota ‘Samen Gezond(er) Lokaal gezondheidsbeleid 2015-2018 vast te stellen

Inleiding
De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet publieke gezondheid (Wpg) en is
wettelijk verplicht de wijze waarop zij dit doet vast te leggen in een beleidsnota. De door de landelijke
overheid vastgestelde lijn in de landelijke nota ‘Gezondheid Dichtbij’ (2011) kan door de lokale
overheid worden ingevuld. Deze beleidsnota laat zien welke resultaten de gemeente wil bereiken op
het terrein van gezondheid.
In ‘Gezondheid Dichtbij’ is het accent gelegd op de eigen kracht en op eigen verantwoordelijkheid. Dit
past goed bij de visie op de herstructurering van het sociaal domein van de gemeente. De gemeente
vindt daarbij het (kunnen) participeren van groot belang en beseft dat gezondheid, zelfredzaamheid en
welbevinden nauw met elkaar zijn verweven.
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In de landelijke nota houdt het kabinet vast aan de al langer geldende speerpunten: overgewicht,
diabetes, depressie, roken en schadelijk alcoholgebruik. Gemeenten hebben de ruimte om daar eigen
prioriteiten in te stellen. De gemeente stelt voor zich te richten op de speerpunten: gezond gewicht,
bewegen, depressie, eenzaamheid en schadelijk alcoholgebruik. De gemeente sluit met de gekozen
speerpunten in de beleidsnota aan bij het landelijke beleid en het gezondheidsbeleid van de afgelopen
jaren.
Naar aanleiding van de gestelde vragen in de commissievergadering IS van 19 januari is de
beleidsnota ‘Samen Gezond(er)’ aangepast. De wijzigingen zijn in de nota gearceerd weergegeven.
Tevens is in een bijlage bij de nota de beantwoording van de separate vragen per fractie toegevoegd.
U heeft de keuze om aandachtspunten als het inzetten op preventie van drugsgebruik, sexting en
grooming toe te voegen als extra speerpunt in de beleidsnota.
Met het vaststellen van deze beleidsnota stelt u de kaders vast waarlangs de gemeente de komende
tijd gaat inzetten op het bevorderen van de gezondheid van de inwoners van De Ronde Venen.

Beoogd effect
•

Een vastgestelde beleidsnota gezondheid en daarmee voldoen aan het gestelde in de Wet
publiek gezondheid, artikel 13.2 .

•

Richting geven aan het beleidsterrein van gezondheid en de regierol van de gemeente
daarin.

•

Bevorderen en waar mogelijk verbeteren van de gezondheid van inwoners door preventie
van gezondheidsrisico’s.

Argumenten
1.1. Het is wettelijk verplicht een beleidsnota lokaal gezondheidsbeleid vast te stellen
Het is een wettelijke verplichting vanuit de Wet publieke gezondheid (Artikel 13.2) om iedere
vier jaar het lokale gezondheidsbeleid vast te stellen. Naar verwachting verschijnt in 2016 de
volgende landelijke nota. Aansluitend daarop moet binnen twee jaar de volgende lokale
beleidsnota worden geschreven. Het is van belang om aandacht voor gezondheid te hebben.
Deze beleidsnota geeft richting aan het handelen van de gemeente met als doel dat inwoners
gezond (genoeg) zijn om te kunnen participeren. Het aspect gezondheid is een belangrijk
aspect in het leven van inwoners. Gezondheid en de beleving van gezondheid zijn voorwaarden
voor het meedoen in de samenleving. In de Wpg staat ook de verplichting om aandacht voor
gezondheid te hebben bij bestuurlijke beslissingen. De gemeente ziet haar rol in het
gezondheidsbeleid als regisseur en geeft middels deze beleidsnota richting aan de speerpunten
waar zij zich op wil richten en de resultaten die zij wil behalen. De uitvoering ligt zowel bij
professionele alsook vrijwillige organisaties. De gemeente heeft een faciliterende rol bij het
verbinden van partijen en het stimuleren van samenwerking.
1.2

Met het gezondheidsbeleid wordt de samenhang met andere beleidsterreinen versterkt.
Deze beleidsnota benoemt de samenhang met andere beleidsterreinen binnen en buiten de
gemeente. Deze nota maakt bewust dat activiteiten binnen het ene beleidsterrein kunnen
helpen met het realiseren van doelen van het andere beleidsterrein.
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Door in te zetten op preventie van gezondheidsrisico’s kunnen mensen beter participeren in de
maatschappij en kan op lange termijn de zorgbehoefte afnemen. Gezondheidsbeleid is een
verzameling en verbinding van een aantal terreinen van de gemeente zoals zorg, sport,
onderwijs, jeugd en veiligheid.
1.3

Met deze beleidsnota kan worden gestuurd op resultaten.
In deze beleidsnota zijn de speerpunten, doelstellingen en resultaten schematisch
weergegeven. Daarbij zijn de gewenste resultaten in zowel 2018 als 2024 weergegeven. De
gemeente kiest gericht en bewust voor een aantal speerpunten. Eén van de criteria voor het
maken van deze keuzes is de mate van invloed die de gemeente heeft. Een tweede is het
voortzetten van al ingezette keuzes en de speerpunten van de landelijke nota. Ten derde is
gekozen de ambitie beperkt te houden vanwege de beperkte middelen. De gemeente beperkt
zich in de keuze voor doelgroepen. Bij alcohol ligt de focus op jongeren omdat zij de meest
kwetsbare groep zijn en de eigen verantwoordelijkheid nog niet altijd kunnen hebben of dragen.
Maar andere doelgroepen worden niet vergeten. Bij eenzaamheid en depressie richten we ons
vooral op ouderen omdat die een kwetsbare groep (kunnen) zijn door een stapeling van
lichamelijke, psychische en sociale tekorten. De gemeente gaat met de organisaties in gesprek
hoe zij kunnen bijdragen aan het behalen van de benoemde resultaten.

Kanttekeningen
1.1 Het gezondheidsbeleid heeft maar een beperkte invloed op de gezondheid van inwoners
De directe invloed van gemeentebeleid op de gezondheid van inwoners is beperkt. Inwoners
zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun leefstijl. De rol van de overheid is vooral te stimuleren
en faciliteren om de gezonde keuze te maken. Vanwege de beperkte invloed is het niet altijd
eenvoudig om de resultaten (op korte termijn) te meten. De monitoren van de GGD die we
daarvoor hanteren geven wel een belangrijke indicatie. De gemeente kan vanuit haar regierol
de verbinding leggen tussen de organisaties en met andere beleidsterreinen. De gemeente ziet
vooral mogelijkheden tot preventie en tot verbetering van de gezondheidssituatie voor inwoners
e

e

door samenwerking met de zorgverzekeraars, het zorgkantoor, de nulde lijn, en de 1 en 2
lijns-gezondheidszorg.

Financiën
In paragraaf 5.2 van de beleidsnota is een overzicht te vinden van de wettelijk verplichte taken die de
gemeente uitvoert, met bijbehorende uitvoeringsorganisatie en begroting. Daarnaast zijn de
gemeentelijke keuze-taken weergegeven, inclusief uitvoeringsorganisatie en begroting. Op deze
manier is te zien welke organisaties een bijdrage leveren aan de uitvoering van het gezondheidsbeleid
van de gemeente. Ter verduidelijking zijn de kostenposten openbare gezondheidszorg en
jeugdgezondheidszorg, die de GGD uitvoert, apart uitgesplitst. De recent vastgestelde Kadernota
2016 van de GGD regio Utrecht is ter informatie in een bijlage bij deze nota toegevoegd (bijlage 3).
Extra middelen zijn niet beschikbaar, de activiteiten dienen te passen binnen de bestaande financiële
ruimte.
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Communicatie
Deze beleidsnota is voorgelegd aan de Wmo-raad en het JAC van de gemeente De Ronde Venen.
De GGD is intensief betrokken bij het opstellen van deze beleidsnota. Ook de andere organisaties die
in de beleidsnota worden genoemd, zijn betrokken bij het opstellen van de beleidsnota.
Tijdens de commissievergadering IS van 19 januari zijn meerdere vragen gesteld over deze
beleidsnota. Ter informatie bieden wij u de antwoorden op deze vragen in een separate bijlage bij
deze nota aan (bijlage 2). Aanpassingen die in de nota zijn gedaan, naar aanleiding van deze vragen
zijn grijs gearceerd.
De beleidsnota zal aan alle betrokken organisaties toe worden gestuurd. In 2015 wordt er een of
meerdere bijeenkomst(en) georganiseerd over hoe zij gezamenlijk de benoemde resultaten kunnen
behalen. Tevens worden de organisaties dan geïnformeerd over resultaatgericht werken.
Daarnaast wordt vanuit het Project Nuchter Verstand gecommuniceerd over schadelijk alcoholgebruik,
hiervoor ligt de projectleiding bij de GGD. Ter informatie is het jaarplan 2015 van Nuchter Verstand in
een bijlage bij deze nota toegevoegd (bijlage 4).

Kernenbeleid
De uitgangspunten van wijkgericht werken sluiten goed aan bij deze beleidsnota, zoals het accent
leggen op de eigen kracht en de eigen verantwoordelijkheid. De sociale wijkteams en de wijkteams,
maar ook de bewoners zelf, hebben een signalerende functie wat betreft alcohol en eenzaamheid.
Ook worden burgerinitiatieven die bijdragen aan gezondheid en sociale participatie bevorderd.

Vervolg
Aan de uitvoering van het lokaal gezondheidsbeleid wordt sturing gegeven middels een jaarplan, dat
zo spoedig mogelijk na het vaststellen van deze nota wordt opgesteld. Daarnaast moet de gemeente
zorgen dat de organisaties de juiste gegevens monitoren om de resultaten te kunnen meten. De
voortgang van het beleid wordt jaarlijks geëvalueerd en bijgesteld. Aan de hand van deze jaarlijkse
evaluatie wordt een nieuw jaarplan opgesteld, waarover u wordt geïnformeerd.

Evaluatie
In de beleidsnota staan de resultaten vermeld die de komende jaren gerealiseerd moeten worden.
Deze beleidsnota loopt af in 2018. Afhankelijk van wanneer het ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport de nieuwe landelijke gezondheidsnota uitbrengt, wordt de exacte looptijd (eindtijd)
van deze beleidsnota bepaald. Tussentijds worden jaarplannen gemaakt waar u over wordt
geïnformeerd. In 2018/2019 zal worden geëvalueerd of de resultaten zijn behaald. Actuele gegevens
zoals monitoren van de GGD worden daarbij betrokken, maar ook gegevens van de betrokken
organisaties.
Het ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.
Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen,
de secretaris,
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de burgemeester,

De raad van de gemeente De Ronde Venen gelezen het voorstel van
burgemeester en wethouders (raadsvoorstel nr. 020/15 van 18 mei 2015).

Besluit
1.

De beleidsnota ‘Samen Gezond(er) Lokaal Gezondheidsbeleid 2014-2018’ vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente De Ronde Venen,
d.d. 18 mei 2015.

De raad voornoemd,
de griffier,

de voorzitter,

