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Geadviseerd besluit
1. De Nota Gezondheidsbeleid 2021-2025 vast te stellen.

2. De raadstoezegging met ID 2564 is afgedaan.
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Raadsvoorstel
Inleiding
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft op 25 mei 2020 de Landelijke Nota 
Gezondheidsbeleid 2020-2024 bekend gemaakt. Vervolgens heeft de Gemeentelijke 
Gezondheidsdienst regio Rotterdam-Rijnmond (GGD-RR), in samenwerking met de gemeenten, het 
‘Actieplan Samenwerken aan Preventie’ ontwikkeld. Het Regionaal ‘Actieplan Samenwerken aan 
Preventie’ is in oktober 2020 vastgesteld. Ook gemeenten zijn wettelijk verplicht een lokaal 
gezondheidsbeleid vast te stellen dat, in ieder geval, de landelijke prioriteiten vertaalt naar de lokale 
situatie.

Op 11 februari 2021 heeft uw gemeenteraad de “Startnotitie Nota Gezondheidsbeleid” vastgesteld. Op 
11 maart jl. is een online bijeenkomst Gezondheidsbeleid georganiseerd met drie themasessies om 
input op te halen bij de maatschappelijke partners. Op 18 mei jl. heeft het college de Conceptnota 
Gezondheidsbeleid vastgesteld. 

Vervolgens is de Conceptnota op 9 juni jl. besproken tijdens de vergadering van de commissie Samen 
leven. Tegelijkertijd is de Conceptnota vrijgegeven voor reacties. 

Op 3 juni jl. heeft het MBR op eigen initiatief een advies uitgebracht. 

Met dit voorstel bieden wij de Nota Gezondheidsbeleid ter besluitvorming aan. De reacties van de 
partners en de inbreng van de commissie Samen leven zijn verwerkt in de Nota Gezondheidsbeleid. 

Beoogd effect
Een Nota Gezondheidsbeleid vast te stellen voor de komende vier jaar. Hiermee is ons beleid actueel 
en voldoen wij aan onze wettelijke taak. 

Relatie met beleidskaders
- Wet publieke gezondheid.

- Collegeprogramma 2018-2022.

- Landelijke Nota Gezondheidsbeleid 2020-2024.

- Regionaal Actieplan Samenwerken aan Preventie.

- Nota Integraal Beleid Sociaal Domein 2021 (Nota IBSD).

- Positieve gezondheidszorg in Ridderkerk 2014-2018.

- Preventie- en handhavingsplan alcohol 2016-2019.

- Actieplan voorkomen en bestrijden alcohol-/drugsgebruik 2016-2019.

- Actieplan Jeugd en Excessief geweld 2020, Ridderkerk.

- (Concept) Lokale inclusieagenda.

Argumenten
1.1. Wettelijke taak op het terrein van publieke gezondheid 

Gemeenten zijn wettelijk verplicht lokaal gezondheidsbeleid vast te stellen dat, in ieder geval, de 
landelijke prioriteiten vertaalt naar de lokale situatie. De Nota voldoet hieraan. 

1.2. Doelstellingen op het gebied van Publieke Gezondheid 
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In de Nota is inzichtelijk gemaakt welke doelstellingen op het gebied van publieke gezondheid wij 
gaan hanteren en met welke opgaven wij de komende jaren aan de slag gaan. In de Nota zijn de 
ambities en doelstellingen verder uitgewerkt.

1.3. De Nota sluit aan bij de bestaande beleidsnota’s

De Nota Gezondheidsbeleid heeft veel raakvlakken met o.a. Nationaal Preventieakkoord en 
Regionaal Actieplan ‘Samenwerken aan Preventie’, de Nota IBSD, Sportakkoord Ridderkerk, Project 
Vet Gezond, Ridderkerkse kadernota Sport en Bewegen 2015-2020 "Bewegend Verbinden”, Aanpak 
Eenzaamheid Ridderkerk, huidige beleidsplannen over gezondheid in de fysieke en sociale 
leefomgeving en de Omgevingsvisie Ridderkerk 2035. Daarnaast sluit de Nota aan bij het 
collegeprogramma 2018-2022. 

1.4. Het Actieplan voorkomen en bestrijden alcohol-/drugsgebruik vernieuwen 

Het Actieplan voorkomen en bestrijden alcohol-/drugsgebruik 2016-2019 is twee keer door het college 
verlengd en loopt daarmee eind 2021 af. De “Aanpak verslavingen” in de Nota Gezondheidsbeleid 
vervangt het huidige “Actieplan voorkomen en bestrijden alcohol-/drugsgebruik 2016-2019”.  

1.5. Nota Positieve gezondheidszorg in Ridderkerk 2014-2018 vernieuwen 

De beleidsnota Positieve Gezondheidszorg Ridderkerk 2014-2018 is niet actueel. De nieuwe Nota 
Gezondheidsbeleid sluit aan bij de Landelijke Nota Gezondheidsbeleid 2020-2024 en het Regionaal 
Actieplan Samenwerken aan Preventie.

2.1. De raadstoezegging is verwerkt (ID 2564)

Bij de behandeling van de startnotitie is een aantal toezeggingen gedaan. Onderstaand is 
aangegeven hoe deze zijn verwerkt.

Toezegging 1. In de Nota wordt ingegaan op schuldhulpverlening en positieve gezondheid staat 
centraal. In hoofdstuk 3 van de Nota wordt ingegaan op “Positieve gezondheid en eigen kracht 
inwoners”. In hoofdstuk 4 van de Nota is de relatie gelegd met de “Aanpak Schuldhulpverlening”. 

Toezegging 2. In de Nota wordt meegenomen dat er mensen zijn die niet zelf mee kunnen komen om 
hun keuzes te maken. In hoofdstuk 3 van de Nota is opgenomen dat in ons beleid zoveel mogelijk 
rekening is gehouden met de verschillen tussen mensen op het gebied van mentaal- en 
doenvermogen.

Toezegging 3. Het landelijk thema druk op het dagelijks leven bij jeugd en volwassenen, wordt 
meegenomen onder ‘vitaal en gezond’. In hoofdstuk 5 van de Nota is ingegaan op het thema “Mentale 
gezondheid”. 

Toezegging 4. Sportscholen zullen worden meegenomen als partner en worden opgenomen in het 
lijstje met partners. De Nota is in de inspraaktermijn voorgelegd aan de commerciële sportscholen die 
in Ridderkerk gevestigd zijn.

Toezegging 5. Gezonde voeding wordt meegenomen als structureel element in de Nota en wellicht 
wordt gekeken naar een pilot gedurende de looptijd van het beleid. In de commissie Samen leven van 
9 juni jl. is deze vraag beantwoord. Kosten van de lunch variëren van € 1,50 tot € 4,50 per dag per 
leerling. Er volgen ongeveer 4.122 leerlingen basisonderwijs (leeftijd 4-12 jaar) op scholen die 
gevestigd zijn in Ridderkerk (bron: allecijfers.nl).

Het project Vet Gezond draagt bij aan de gezonde voeding in Ridderkerk. Verder wordt een Nota 
Gezonde Leefstijl ontwikkeld waarin aandacht wordt besteed aan o.a. gezonde voeding. 
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Toezegging 6. Input die partners leveren en waartoe dat heeft geleid, wordt bij de Conceptnota 
inzichtelijk gemaakt voor de raad. De input van de partners is gewogen en waar passend opgenomen 
in de Nota. Wanneer de input niet is verwerkt, is dit gemotiveerd aangegeven.

Toezegging 7. In de Nota zal de relatie worden aangegeven met andere nota’s in het fysieke domein. 
Mocht er iets ontbreken, dan wordt dit aangevuld in de definitieve nota. In hoofdstuk 6 van de Nota is 
dit uitgewerkt. 

Overleg gevoerd met
GGD.

Kanttekeningen
1.1. Cijfers uit de “Gezondheidsmeter Volwassenen en Ouderen GGD-RR 2020” zijn niet opgenomen 
in de Nota.

“Gezondheidsmeter Volwassenen en Ouderen GGD-RR 2020” is nog in ontwikkeling. De cijfers uit 
Gezondheidsmeter Volwassenen en Ouderen GGD-RR 2020 mogen niet vóór 9 september 2021 op 
gemeenteniveau openbaar worden. De belangrijkste ontwikkelingen uit de Gezondheidsmonitor 
Volwassenen en Ouderen GGD-RR 2020 zijn opgenomen in de Nota. 

Uitvoering/vervolgstappen
Het college geeft uitvoering aan de Nota Gezondheidsbeleid. Een deel van de uitvoering m.b.t. de Wet 
publieke gezondheid wordt verricht door de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) regio 
Rotterdam-Rijnmond (artikel 14 van de Wet publieke gezondheid). Het college draagt zorg voor het 
bewaken van gezondheidsaspecten in bestuurlijke beslissingen. 

Wettelijk vastgelegde basistaken op het gebied van de Jeugdgezondheidszorg (o.a. 
rijksvaccinatieprogramma en het adviseren over gezondheid, opvoeden, opgroeien en verzorging) 
worden uitgevoerd door Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin Rijnmond (CJG Rijnmond). 

Evaluatie/monitoring
De Nota wordt binnen het maatschappelijk effect 4- “Ridderkerkers zijn (langer) vitaal en gezond” van 
de Nota IBSD gemonitord en geëvalueerd.  

Financiën
Uitvoering van de Nota vindt plaats binnen bestaande budgetten. 

Juridische zaken
N.v.t. 

Duurzaamheid
N.v.t. 

Communicatie/participatie na besluitvorming
Na besluitvorming worden de betrokken partijen geïnformeerd. De Nota wordt op onze gemeentelijke 
website geplaatst. 

Burgemeester en wethouders van Ridderkerk,

de secretaris, de burgemeester,

dhr. H.W.J. Klaucke mw. A. Attema
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Bijlagen
1. Nota Gezondheidsbeleid Ridderkerk 2021-2025.docx  
2. Antwoordbrief aan het MBR Nota Gezondheidsbeleid Ridderkerk 2021-2025  
3. Bijlage 1 - Gezondheidsmonitor Jeugd Ridderkerk 2019.pdf  
4. Bijlage 2 - Beleidsadviesnota Gamen, slapen, eenzaamheid Ridderkerk  
5. Bijlage 3 - 2020 Ridderkerk gemeentescan  
6. Bijlage 4 - Impressie inspraakbijeenkomst gezondheidsbeleid 2021-03-11  
7. Advies op eigen initiatief MBR Nota Gezondheidsbeleid Ridderkerk 2021-2025.pdf  

 



6/6

CONCEPT RAADSBESLUIT

Gemeenteraad:
16 september 2021

Zaaknummer:
364332

Onderwerp:
Nota Gezondheidsbeleid 
Ridderkerk 2021-2025 Commissie samen leven

1 september 2021

De raad van de gemeente Ridderkerk,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders op 13 juli 2021,

gelet op 

Wet Publieke Gezondheid

BESLUIT:

1. De Nota Gezondheidsbeleid 2021-2025 vast te stellen.

2. De raadstoezegging met ID 2564 is afgedaan.


