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Onderwerp: Actieplan Lokaal Volksgezondheidsbeleid 
 
1. Voorstel 
U wordt voorgesteld:  
- het Actieplan Gezondheidsbevordering 2008-2012 vast te stellen; 
- in te stemmen met de genoemde speerpunten en acties op het gebied van Lokaal 
Gezondheidsbeleid 
 
2. Aanleiding 
Tijdens de raadsvergadering van maart 2008 heeft u de startnotitie voor de ontwikkeling van het 
gezondheidsbeleid vastgesteld. Bijgaand vindt u een zeer beknopte notitie die de vorm heeft van 
een actieplan. Deze vorm is bewust gekozen. Dit keer wil het college vooral aangeven wat ze gaan 
doen om de gezondheid van de Ridderkerkse bevolking te bevorderen, en legt hiermee bewust de 
klemtoon op de uitvoering.  
 
3. Aspecten 
De taak op het gebied van volksgezondheid van de gemeentelijke overheid ligt m.n. in de 
preventie. Hoewel burgers zelf verantwoordelijk zijn voor hun leefwijze, kan de overheid ze wijzen 
op gezondheidsrisico’s die bij een bepaalde leefwijze horen en het gesprek over die risico’s 
aanjagen of aangaan. Bovendien kan een (lokale) overheid faciliterend bijdragen aan een gezonde 
leefomgeving.  
 
Op een aantal terreinen bestaan zorgen. Dat geldt heel duidelijk ten aanzien van de luchtkwaliteit 
in Ridderkerk. De aanpak hiervan vormt een belangrijk onderdeel van verschillende 
beleidsterreinen (woningbouw, milieu, verkeer en vervoer e.d.). De gemeente Ridderkerk moet 
vooral in gesprek blijven met andere overheden over fundamentele keuzes die het lokale klimaat 
beïnvloeden (rijkswegen e.d.).  
 
Als gemeentebestuur blijven we tegelijkertijd in gesprek met inwoners om met hen na te denken 
over de eigen verantwoordelijkheid en het eigen gedrag. Een aantal aspecten dat een relatie heeft 
met de lokale gezondheidssituatie zijn onderdeel van bestaand beleid. Dat geldt bijvoorbeeld voor 
het in beweging komen / blijven van Ridderkerkers (onderdeel van beleid rond sport, jeugd, WMO). 
Andere voorbeelden zijn eenzaamheid van m.n. ouderen, depressies (beide onderdeel van 
Actieplan WMO) en veiligheidszaken (school en of wijk)veiligheidspannen). Ook bleek het reeds 
bestaande aanbod aan gezondheidsproducten niet erg bekend te zijn bij de inwoners. Een 
belangrijk zorgpunt is, tot slot, gelegen rond jongeren en alcohol. Dit is op te maken uit de GGD 
gezondheidsenquête (zie bijlage), maar ook door signalen die tot ons komen vanuit de lokale 
samenleving.  
 
Al deze aspecten vinden hun vertaling in concrete acties en speerpunten in de notitie. 
 
In het actieplan vindt u geen acties die specifiek gericht zijn op een Ridderkerkse huisartsenpost. In 
het kader van gezondheidsbeleid kan de huisartsenpost echter niet onbesproken blijven. 
Ridderkerkers vragen nog vaak om een eigen huisartsenpost. Vaak staan inwoners na een bezoek 
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aan de HAP aanmerkelijk positiever tegenover de aangeboden voorziening (in Rotterdam). Als 
gemeentebestuur hebben we geen zeggenschap over de huisartsen en hun onderlinge afspraken 
over de werkverdeling. De Rotterdamse huisartsenpost is de laatste jaren beter toegankelijk 
geworden. Met de ontwikkeling van het nieuwe Maasstad Ziekenhuis moet het er alleen nog maar 
beter op worden. De zorgen op het gebied van de aanrijtijden van ambulances zijn al lange tijd 
onderwerp van bestuurlijke inzet. Dit heeft geresulteerd in 2 extra ambulances voor onze regio. 
 
4. Aanpak/Uitvoering 
Sommige van deze omschreven acties kunnen, na goedkeuring van de budgetten en speerpunten, 
onmiddellijk in gang gezet worden. Bij sommige acties zoeken we in het eerste half jaar van 2009, 
in samenwerking met de uitvoerende partners en maatschappelijke partijen, naar de juiste 
uitvoeringsvorm. In dat geval wordt in het tweede half jaar met de uitvoering begonnen.  
 
5. Kosten/Opbrengsten/Dekking 
De meerjarenraming ziet er als volgt uit:  
 
 2009 2010 2011 2012 
Alcohol en Jeugd 20.000 20.000 10.000 10.000 
Bewegen en Participatie 30.000 30.000 30.000 30.000 
Sociale Kaart/ verbetering 
Communicatie 

10.000 10.000 10.000 10.000 

Depressie interventies 5.000 5.000 10.000 10.000 
Totaal 65.000 65.000 60.000 60.000 
 
Binnen het budget is voldoende ruimte om deze kosten te dekken.  
 
Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
de secretaris, de burgemeester, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Behandeld in commissie Samen leven 
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