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Wat willen we 
bereiken? 

In de periode 2008- 2012  willen we overgewicht, roken en schadelijk alcoholgedrag 
terugdringen. Deze ambities zijn gebaseerd op de uitkomsten van de gezondheidsenquête 
2005 (zie voor het gezondheidsprofiel de bijlage) en landelijke inzichten: 

- het percentage volwassenen met overgewicht moet maximaal gelijk blijven; 
- het percentage jeugdigen met overgewicht moet dalen;   
- het percentage rokers terugdringen; 
- het gebruik van alcohol bij jongeren onder 16 jaar terugdringen; 
- het percentage zware drinkers terugdringen. 

 
Verder richten wij ons op de aanwezigheid van adequate zorgvoorzieningen en toegang 
daartoe. Een belangrijk onderwerp is het vergroten van het bereik van depressiepreventie 
door een goede aansluiting op o.a. de eerstelijnszorg. 
 
 
 

Wat gaan we 
daarvoor 
doen? 

De volgende activiteiten worden ondernomen: 
• afspraken met zorgverleners over advisering en ondersteuning van inwoners; 
• beschikbare initiatieven (beter) gebruiken op scholen, in de zorg, de wijk en op het 

werk; 
• doorverwijzing naar gerichte hulpverlening en professionals en publiek hierover 

informeren; 
• voorlichting op scholen 
• afnemen jaarlijkse jeugdmonitor basis- en voortgezet onderwijs (start 2008) 
• waarnodig nieuwe inzichten en initiatieven actief verwerken, in samenhang 

brengen en uitvoeren. 
 
 

Waarom is het 
nodig? 

• De gezondheidsenquête 2005 signaleert voor een deel van de bevolking een 
ongezonde leefstijl (overgewicht, roken, alcoholgebruik) 

• Signalen over toenemende depressiviteit, m.n. onder ouderen. Ouderen geven dit 
zelf niet snel aan.  

• Met de keuze voor deze thema’s sluiten wij aan bij recente landelijke inzichten en 
speerpunt voor acties. 

• De toegang en bereikbaarheid van de eerstelijnszorg vraag om permanente     
aandacht en verbetering. De samenhang in vraag en aanbod behoeft verbetering. 
(uitkomst Wmo conferentie 2007) 

         
 

Waarom moet 
het juist nu? 

Gezonde mensen nemen deel aan de samenleving, zijn beter zelfredzaam en kunnen 
anderen helpen. Het actieprogramma gezondheid willen wij dan ook in samenhang zien en 
brengen met de Wmo.  
De Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid draagt de gemeente op in een zo vroeg 
mogelijk stadium gezondheidsbedreigende omstandigheden op te sporen en te 
verminderen door het realiseren van preventieve maatregelen. 

. 
De beleidstermijn van de vorige nota gezondheidsbeleid (2007) is verstreken. 
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Waar moeten 
we op letten? 
 
 
 

- De ambities en financiële mogelijkheden zijn in overeenstemming. 
- Benutten van nog niet aangeboorde kwaliteiten en netwerken die een bijdrage kunnen 
  leveren aan een gezond Ridderkerk (aanspreken, organiseren en regisseren). 

Wat hoort niet 
bij dit project? 

Afbakening: 
De speerpunten, doelen en acties op het terrein van gezondheidgezondheid worden in 
samenhang gezien met de lokale Wmo- agenda 2008- 2011 en beweegvisie die op 
verzoek van de raad wordt opgesteld. De WMO Nota heeft de raad in februari 2008 
vastgesteld en de beweegvisie wordt samen met een actieplan aan de raad aangeboden.  
 
 

Planning Na instemming met de startnotitie (raad maart 2008) worden de volgende werkzaamheden 
ondernomen:  

• Op basis van de evaluatie van de vorige nota gezondheidsbeleid: 
- inzicht verschaffen in de lokale gezondheidsituatie (o.a. via de 

               GGD en het Wmo-loket); 
            -  verwerken opbrengst Wmo conferentie juli 2007 

• samenhang brengen in de taken uit de Wet Collectieve Preventie 
Volksgezondheid (WCPV) en de prestatievelden Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo); 

• aansluiten bij uitgangspunten Wijkontwikkelingsplannen; 
• formuleren van doelstellingen en activiteiten; 
• het concept actieplan gezondheidgezondheid wordt besproken met 

vertegenwoordigers uit de eerste lijnsgezondheidszorg (o.a. huisartsen), Wmo-
adviesraad en andere relevante partners.  

 
De opbrengst is een actieplan gezondheid en dit willen wij voor de zomervakantie 2008 
aan de raad aanbieden 
 

Wie doet er 
mee?  

• De GGD. Zij leveren gegevens aan over de gezondheidsituatie, schrijven mee aan het 
actieplan gezondheidgezondheid en bieden ondersteuning bij de te houden 
bijeenkomsten. De werkzaamheden van de GGD worden vergoed uit de door de 
gemeente al betaalde bijdrage gezondheidsbevordering. 

• Input en overleg met 1e lijnsorganisaties en wijkoverleggen.  
• Wmo-adviesraad, de SWOR, SRS en andere (lokale) partners. 
• Diverse beleidsmedewerkers in het kader van facetbeleid. 
 
 

Communicatie Communicatie 
Intern: 
Wethouder: middels het portefeuillehouderoverleg  
Betrokken (beleids-)medewerkers 
Leden van de gemeenteraad worden ook voor de bijeenkomst(en) met relevante partners 
uitgenodigd. 
 
Extern: 
De communicatie met betrokkenen zal plaatsvinden door middel van het toesturen van de 
startnotitie. Vervolgens zullen één of meerdere overlegbijeenkomst(en) worden 
georganiseerd met relevante partners. 
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Evaluatie Over de voortgang en evaluatie van het actieprogramma gezondheidgezondheid wordt de 
gemeenteraad geïnformeerd via de programmamonitor. 
 

Wat hebben 
we voor het 
project nodig? 

Voor aanvullende activiteiten en werkzaamheden worden de kosten in kaart gebracht. 
Besluitvorming daarover kan plaatsvinden en meegenomen worden bij de behandeling van 
de eerstvolgende begroting (2009). Besluitvorming door vaststelling van het actieplan 
gezondheid..  
Van collega-beleidsmakers wordt gevraagd om medewerking en om tijd te investeren t.b.v. 
de afstemming met andere beleidsterreinen (facetbeleid volksgezondheid). 
Bij de vaststelling van de begroting van de GGD is afgesproken dat op basis van de 
keuzes op het terrein van de volksgezondheid plusproducten kunnen worden aangeschaft. 
Daarvoor is een budget van €  60.000,-- beschikbaar. Overigens moet daarbij apart 
beoordeeld worden of deze producten worden ingekocht bij de GGD of bij een andere 
organisatie. 
  

Heeft het 
project 
draagvlak? 
 
 
Opdrachtgever 

Gezondheid is een thema dat breed gedragen wordt door de bevolking van Ridderkerk, de 
organisaties en de gemeenteraad. Er is veel aandacht voor een gezonde leefstijl en 
leefomgeving.  
 
 
College van B &W (Portefeuillehouder zorg) 
Ambtelijk opdrachtgever: Beleidscoördinator zorg 
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