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wat willen we 
bereiken? 
(doel) 
 

 
Wij willen de gezondheid van de Ridderkerkse bevolking bevorderen. Hiervoor willen wij 
voor 1 januari 2014 een nieuwe lokale nota Volksgezondheidsbeleid door de raad vast laten 
stellen. Deze nota zal voor de jaren 2014 tot en met 2018 bepalen via welke speerpunten wij 
de gezondheid van de Ridderkerkse bevolking willen bevorderen.  
 

wat gaan we 
daarvoor doen? 
(resultaat) 

De verantwoordelijkheid van gemeentelijk volksgezondheidsbeleid ligt op het gebied van 
preventie. Het voorkomen van ( verergering van) gezondheidsproblemen.  
 
De lokale speerpunten worden bepaald door een aantal bouwstenen. Deze gaan wij 
inventariseren. Bijvoorbeeld de speerpunten die het kabinet heeft vastgesteld in de 
landelijke nota “Gezondheid Dichtbij” van het ministerie van VWS. De gemeentelijke nota’s 
dienen in ieder geval aan te geven op welke manier aandacht wordt besteed aan de 
landelijke prioriteiten. Deze zijn: roken, schadelijk alcoholgebruik, diabetes, depressie en 
overgewicht.  
 
De resultaten van het gezondheidsonderzoek in de Regio Rotterdam Rijnmond zullen 
inzichtelijk maken hoe het met de gezondheid van de Ridderkerkse bevolking gesteld is en 
wat de eventuele aandachtspunten zijn. De resultaten van dit onderzoek verwachten wij 
ongeveer halverwege het jaar 2013.  
 
Wij hechten heel veel belang aan de inbreng en mening van lokale maatschappelijke 
partners. Met hen willen wij in gesprek gaan om te kijken welke speerpunten recht doen aan 
de maatschappelijke vraag en lokale knelpunten. Wij zullen dan ook enkele momenten 
organiseren om hierover met de partners van gedachten te wisselen. Dat gebeurt zowel in 
de vorm van een bijeenkomst voor de eerstelijns gezondheidszorg als in de vorm van 
interviews met sleutelfiguren.  
 
Het resultaat is een beknopte nota, gericht op de lokale preventieve acties. Daar waar 
mogelijk geven wij al aan op welke manier wij de gestelde doelen willen gaan bereiken.  
 

waarom is het 
nodig? (probleem) 
 

De Wet Publieke Gezondheid (Wpg) bepaalt dat een gemeenteraad eens in de vier jaar een 
lokale nota Volksgezondheidsbeleid vast moet stellen.  
De looptijd van de vorige Ridderkerkse nota, aanvankelijk voor de jaren 2009 tot en met 
2012 is al een keer met een jaar verlengd. Hierover heeft u in het najaar van 2011 een 
raadsinformatie brief ontvangen. Uitstel was gewenst om aan te kunnen sluiten op de 
resultaten van het gezondheidsonderzoek onder de Ridderkerkse bevolking van de GGD 
Rotterdam Rijnmond. Deze zijn naar verwachting halverwege 2013 beschikbaar.    
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waarom moet het 
juist nu? 
(aanleiding) 

De looptijd van de vorige nota is al een keer verlengd, met instemming van het ministerie 
van VWS. Er is geen reden om dit nog een keer uit te stellen.  

waar moeten we 
op letten?  
(risico’s en 
neveneffecten) 
 
 
 
 

Risico’s 
Capaciteit 
Er staan de gemeenten grote nieuwe verantwoordelijkheden te wachten in het sociale 
domein. Om dit goed in te voeren is veel ambtelijke capaciteit en aandacht nodig. Wij 
hebben dit jaar een (BAR) brede WMO conferentie georganiseerd. Mede daarom zullen wij 
niet nog een brede Volksgezondheid conferentie organiseren. De nieuwe nota is beknopt en 
praktisch van opzet, met de nadruk op de uit te voeren lokale acties.  
 
Decentralisatie 
Een van de leidende principes bij de invoering van de decentralisaties in de BAR 
gemeenten is (het versterken van) de eigen kracht. Het lokale Volksgezondheidsbeleid kan 
hier goed op aansluiten.  
 
BAR 
In eerste instantie is beoordeeld of het meerwaarde heeft om de nota in BAR verband op te 
stellen. Een overkoepelend kader zou dan gezamenlijk opgepakt kunnen worden. De 
gemeenten hebben echter alle drie gekozen om de energie te richten op de lokale dialoog 
en de lokale speerpunten. In dat geval is het niet logisch om in BAR verband op te trekken.   
 
Neveneffecten  
Er kunnen verschillen ontstaan tussen de BAR gemeenten in het lokale gezondheidsbeleid.  

 
wat hoort niet bij 
dit project? 
(afbakening) 
 

- De curatieve (geneeskundige) gezondheidszorg.  
 
 
 

Planning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inventariseren speerpunten landelijk 
beleid. Evaluatie huidige nota. 

Voorjaar 2013  

Overleg eerste lijns gezondheidszorg  
over Ridderkerkse speerpunten 

juni 2013 

Gesprekken met sleutelfiguren.   Zomer 2013 
Analyse resultaten Gezondheids 
onderzoek van de GGD 

Zomer 2013 

Opstellen Concept nota  Zomer 2013 
Behandeling college  15 oktober  
Mogelijkheid tot debat commissie  29 oktober 
Bespreking Commissie 14 november of 3 december 
Nota ter vaststelling in de Raad 12 december 
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Wie doet er mee?  
(participatie) 

 
Intern 
- Afdeling Sturing & Beleid 
- Afdeling Wijzerplaats  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Communicatie 

BAR 
Deze nota wordt niet in BAR verband opgesteld.  
 
Extern 
- Eerste lijn gezondheidszorg (huisartsen, apotheken, GGZ ,fysiotherapeuten)  
- Maatschappelijke partners: Algemeen Maatschappelijk Werk, Sport en Welzijn, Karaat, 

Thuiszorg, Onderwijs.  
 

Het niveau van participatie bevindt zich op het snijvlak van adviseren en mede bepalen.  
 
 
Het herijken van het lokaal Volksgezondheidsbeleid doen wij gezamenlijk met de partners.  
Dit wordt ook zo gecommuniceerd, zowel plenair als in de interviews.  
In het najaar bieden wij de raad een concept aan van de nieuwe nota. Aan de hand van dit  
concept willen wij nog een debat met de raad of commissie aangaan over de gekozen 
speerpunten.  

 
 
Evaluatie 

 
 
Onderdeel van het proces om een nieuwe nota op te stellen is de evaluatie van de oude 
nota. Wij evalueren dan vooral de relevantie van de huidige speerpunten. De huidige 
speerpunten zijn  

 Depressiepreventie 
 Jeugd en Alcohol  
 Het stimuleren van bewegen en gezonde leefstijl  

Onderwerp van gesprek met de Ridderkerkse partners is de vraag of de huidige 
speerpunten nog recht doen aan de lokale behoeftes en knelpunten.  
Een tussentijdse evaluatie van de nieuwe nota zal vooral zijn op de behaalde resultaten.  

 
Wat hebben we 
voor het project 
nodig? 
(randvoorwaarden) 
 

 
- Ambtelijke capaciteit. Die is beschikbaar.  

 

Heeft het project 
draagvlak? 
(haalbaarheid) 

Ja.     
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