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Onderwerp: Uitstel van de lokale nota volksgezondheid 
 
Geachte leden van de gemeenteraad, 
 
In de programmabegroting 2011-2014 hebben wij als actiepunt voor 2012 de herijking van het 
lokaal beleid volksgezondheid opgenomen. Gemeenten zijn namelijk wettelijk verplicht om 
vierjaarlijks een nota gemeentelijk gezondheidsbeleid vast te stellen.  
Omdat de laatste Ridderkerkse nota (het Actieplan gezondheidsbevordering 2008-2012) eind 2012 
afloopt, is het wenselijk in 2012 een nieuwe nota 2013 - 2017 voor te bereiden. 
 
Hierbij informeren wij u over ons voornemen om pas eind 2013 een nieuwe gemeentelijke nota 
volksgezondheid aan u voor te leggen.  
De reden hiervan is dat wij de nieuwe nota willen baseren op de meest recente gezondheids-
gegevens van onze inwoners. Deze gegevens zijn echter pas juni 2013 beschikbaar, omdat de 
GGD de vierjaarlijkse volksgezondheidsenquête gepland heeft voor eind 2012. Deze planning is, 
onder andere vanwege landelijke afspraken, niet te veranderen.  
Dit betekent dat wij pas rond de zomer 2013 kunnen starten met de voorbereidingen van een 
nieuwe nota. Deze nota zal de periode 2014 tot 2018 beslaan.  
Het later uitbrengen van de nota is afgestemd met het ministerie van VWS. Het ministerie heeft 
begrip voor deze keuze. Er zijn overigens meerdere gemeenten in de regio Rotterdam-Rijnmond 
die ervoor kiezen de nota wat later uit te brengen.  
 
Als opmaat voor de nieuwe nota, zullen wij eind 2011 een korte evaluatie voorleggen van de acties 
en behaalde resultaten van het Actieplan gezondheidsbevordering 2008-2012.  
In het ‘notaloze jaar’ 2013 zetten wij het huidige lokale volksgezondheidsbeleid gewoon voort.  
Dit betekent dat ook in 2013 het beleid vooral gericht zal zijn op de belangrijkste speerpunten: 
preventie van overgewicht, depressies en alcoholgebruik onder jongeren.  
De middelen hiervoor, in totaal € 60.000, zijn structureel in de begroting opgenomen.  
 
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
Hoogachtend, 
Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
de secretaris,          de burgemeester, 
 
 
 
Mw. M.H.J.C. Nienhuis-van Doremaele          Mw. A. Attema 


