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1. De startnotitie 'Nota Gezondheidsbeleid Ridderkerk' vast te stellen.
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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 (GGD) regio Rotterdam-Rijnmond, 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 lokaal gezondheidsbeleid vast te stellen dat, in ieder geval, de 
landelijke prioriteiten vertaalt naar de lokale situatie. Door middel van bijgaande startnotitie stelt uw 
gemeenteraad de kaders vast voor de totstandkoming van de Nota Gezondheidsbeleid Ridderkerk . 

Beoogd effect
Uw raad besluit met deze startnotitie het college opdracht te verlenen tot het ontwikkelen van een 
Nota Gezondheidsbeleid.

Relatie met beleidskaders
- Wet publieke gezondheid.

Vanuit de Wet publieke gezondheid zijn gemeenten primair (bestuurlijk) verantwoordelijk voor de 
volgende taken:

 Algemene bevorderingstaken (artikel 2), onder andere de afstemming van de publieke 
gezondheidszorg met de curatieve gezondheidszorg, epidemiologie, gezondheidsbevordering 
en medische milieukunde.

 Jeugdgezondheidszorg tot 19 jaar (artikel 5).
 Ouderengezondheidszorg vanaf 65 jaar (artikel 5a).
 Infectieziektebestrijding (artikel 6).

- Landelijke Nota Gezondheidsbeleid 2020-2024.

- Regionaal Actieplan Samenwerken aan Preventie.

- Collegeprogramma 2018-2022.

- Vast te stellen Nota Integraal Beleid Sociaal Domein.

- 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.

- Lokale inclusieagenda.

Argumenten
1.1. Wettelijke taak op het terrein van publieke gezondheid

1.2. Doelstellingen op het gebied van publieke gezondheid

Met het opstellen van de Nota Gezondheidsbeleid wordt inzichtelijk gemaakt welke doelstellingen op 
het gebied van publieke gezondheid wij als gemeente gaan hanteren en met welke opgaven wij de 
komende jaren aan de slag gaan. In de Nota Gezondheidsbeleid worden de ambities en doelstellingen 
verder uitgewerkt.
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1.3. Gezondheidsbeleid Ridderkerk sluit aan op het collegeprogramma 2018-2022

In het collegeprogramma 2018-2022 is aangegeven dat het belangrijk is om alle Ridderkerkers 
gezond op te laten groeien. Er wordt gestreefd naar het terugdringen van gezondheidsverschillen.

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. Er zal een nieuw Actieplan voorkomen en bestrijden alcohol-
/drugsgebruik worden ontwikkeld die bij de Landelijke Nota Gezondheidsbeleid 2020-2024 en het 
Regionaal Actieplan Samenwerken aan Preventie aansluit.  

1.5. Nota Positieve gezondheidszorg in Ridderkerk 2014-2018 vernieuwen

De beleidsnota Positieve Gezondheidszorg Ridderkerk 2014-2018 is niet actueel. Er zal een nieuwe 
Nota Gezondheidsbeleid worden ontwikkeld die bij de Landelijke Nota Gezondheidsbeleid 2020-2024 
en het Regionaal Actieplan Samenwerken aan Preventie aansluit. 

Overleg gevoerd met
N.v.t. 

Kanttekeningen
N.v.t. 

Uitvoering/vervolgstappen
Het college geeft uitvoering aan de Nota Gezondheidsbeleid.

Een deel van de uitvoering de Wet publieke gezondheid wordt verricht door de GGD regio Rotterdam-
Rijnmond (artikel 14 van de Wet publieke gezondheid). Het college draagt zorg voor het bewaken van 
gezondheidsaspecten in bestuurlijke beslissingen. Voordat het college een besluit neemt dat 
belangrijke gevolgen kan hebben voor de publieke gezondheidszorg is zij wettelijk verplicht advies te 
vragen aan de GGD (artikel 2 lid 2c en artikel 16 van de Wet publieke gezondheid).

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 CJG Rijnmond.

Evaluatie/monitoring
In de op te leveren Nota wordt beschreven op welke wijze de evaluatie van de Nota 
Gezondheidsbeleid plaatsvindt.

Financiën
De kosten van het opstellen van de Nota Gezondheidsbeleid wordt uit regulier budget gefinancierd. 
Eventuele kosten, die nodig zijn voor de uitvoering van de doelstellingen van de Nota 
Gezondheidsbeleid, worden ogenomen in de Nota Gezondheidsbeleid.  

Juridische zaken
N.v.t.

Duurzaamheid
N.v.t.

Communicatie/participatie na besluitvorming
Gezien het doel dat wij nastreven hechten we een groot belang aan de samenwerking met 
belanghebbende partijen. Voor het betrekken van partijen worden bijeenkomsten voorbereid.
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Burgemeester en wethouders van Ridderkerk,

de secretaris, de burgemeester,

dhr. H.W.J. Klaucke mw. A. Attema

 

Bijlagen
1. Startnotitie Nota Gezondheidsbeleid Ridderkerk  
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CONCEPT RAADSBESLUIT

Gemeenteraad:
11 februari 2021

Zaaknummer:
234067

Onderwerp:
Startnotitie 'Nota 
Gezondheidsbeleid Ridderkerk' Commissie samen leven en 

samen wonen rk
28 januari 2021

De raad van de gemeente Ridderkerk,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders op 5 januari 2021,

BESLUIT:

1. De startnotitie 'Nota Gezondheidsbeleid Ridderkerk' vast te stellen.


