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Onderwerp: Jeugd Rijnmond in Beeld 
 
Geachte raadsleden, 
 
Met plezier bieden wij u het onderzoeksrapport Jeugd Rijnmond in Beeld van de gemeente 
Ridderkerk aan. Dit rapport is het resultaat van het onderzoek dat de GGD Rotterdam Rijnmond in 
2011 heeft uitgevoerd onder de 4-12 jarigen van Ridderkerk. Ouders, basisscholen en het Centrum 
Jeugd en Gezin hebben aan dit onderzoek meegewerkt door vragenlijsten in te vullen en gegevens 
aan te leveren.  
 
Gemeentes zijn verplicht om de gezondheidstoestand van hun jeugdige inwoners nauwlettend te 
volgen. Dit levert namelijk informatie op waarmee zij hun preventieve beleid kunnen vormgeven.  
Het onderzoek “Jeugd Rijnmond in beeld” is in de hele regio Rijnmond uitgevoerd. Daarom kunnen 
de resultaten van de gemeentes onderling vergeleken worden. Over het algemeen komen de 
Ridderkerkse cijfers aardig overeen met de regionale uitkomsten.  
 
Het rapport adviseert de gemeente om aan te sluiten bij de speerpunten van de landelijke nota 
Volksgezondheid. Deze speerpunten zijn de bestrijding van overgewicht, depressie, roken en 
schadelijk alcoholgebruik onder de jeugd. Vooral het stimuleren van bewegen krijgt in de landelijke 
nota veel prioriteit. De landelijke speerpunten zijn al opgenomen in het Ridderkerkse Actieplan 
Volksgezondheid 2009-2014. Een van de lokale speerpunten is het stimuleren van bewegen. De 
jeugd is ook een van de prioritaire doelgroepen voor wie een sluitende aanpak ontwikkeld zal 
worden, in gezamenlijkheid met de jeugdgezondheidszorg, sport en onderwijs.  
 
Dit is overigens de laatste keer dat er een apart onderzoek onder de jeugd wordt gedaan. Vanaf 
volgend jaar wordt onderzoek gedaan voor een integrale gezondheidsmonitor voor 0-100 jaar.  
 
Hoogachtend, 
Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
de secretaris,          de burgemeester, 
 
 
 
 
 
 
Dhr. H. Klaucke             Mw. A. Attema 


