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Onderwerp: Startnotitie lokale nota Volksgezondheidsbeleid 2014-2018
1. Voorstel
U wordt voorgesteld:
- De startnotitie lokale nota Volksgezondheidsbeleid 2014-2018 vast te stellen.
- Uw eventuele inhoudelijke kaders mee te geven.
2. Aanleiding
De Wet Publieke Gezondheid schrijft voor dat de gemeenteraad eens in de vier jaar een nota
lokaal Volksgezondheidsbeleid vaststelt. De looptijd van de huidige Ridderkerkse nota, het
Actieplan Gezondheidsbevordering 2009-2012, is met een jaar verlengd. Hierover ontving u in het
najaar van 2011 een raadsinformatiebrief. De voornaamste reden voor dit uitstel was het feit dat wij
de resultaten van het gezondheidsonderzoek onder de Ridderkerkse bevolking wilden betrekken bij
het opstellen van de nieuwe nota. De GGD heeft het onderzoek in 2012 gestart en de resultaten
verwachten wij medio 2013. .
Tevens heeft u een beknopte evaluatie ontvangen over de effecten van het gezondheidsbeleid in
de jaren 2009, 2010 en 2011. In de jaren 2012 en 2013 hebben we dit beleid voortgezet.
3. Aspecten
De Wet Publieke Gezondheid stelt vrijwel geen vormeisen aan de lokale nota. Wel dient in de nota
te worden aangegeven op welke wijze er aansluiting gezocht wordt met de speerpunten in de
landelijke nota “Gezondheid Dichtbij”. Deze speerpunten zijn: overgewicht, diabetes, depressie,
roken en schadelijk alcoholgebruik. Het kabinet legt daarbij het accent op bewegen en op eigen
verantwoordelijkheid.
Deze startnotitie gaat vooral in op het proces om tot een lokale nota Volksgezondheidsbeleid te
komen. In het najaar willen wij graag nog met u inhoudelijk in debat gaan.
4. Aanpak/Uitvoering
Voor de aanpak en de uitvoering verwijzen wij u naar de bijgevoegde startnotitie.
5. Kosten/Opbrengsten/Dekking
Er is een structureel budget beschikbaar voor de uitvoering van het lokaal Volksgezondheidsbeleid.
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