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Geachte raadsleden, 
 

 

Op 11 februari 2021 heeft u de startnotitie Nota Gezondheidsbeleid vastgesteld. Op 9 juni 2021 

bespreekt u in de commissievergadering Samen leven de conceptnota Gezondheidsbeleid. Met deze 

brief bieden wij u deze conceptnota Gezondheidsbeleid aan en informeren wij u over het doel van de 

commissiebehandeling en de vervolgstappen.  

 

Doel commissiebehandeling 

Deze conceptnota is ontwikkeld met behulp van input van de maatschappelijke partners in de online 

bijeenkomst van 11 maart jongstleden. Overeenkomstig de vastgestelde startnotitie Nota 

Gezondheidsbeleid wordt uw commissie Samen leven in de gelegenheid gesteld om input te leveren op 

de conceptnota. De input van uw commissie wordt meegenomen bij het opstellen van de definitieve Nota 

Gezondheidsbeleid.  

 

In de conceptnota is aandacht voor de diverse maatschappelijk trends en ontwikkelingen op het gebied 

van de publieke gezondheid. In de conceptnota is beschreven hoe de wettelijk vastgelegde basistaken 

van de gemeente op het gebied van de publieke gezondheid worden uitgevoerd.  

 

Uw commissie wordt gevraagd of zij zich kan vinden in: 

 

 In de geformuleerde aanpak in hoofdstuk 2 van de conceptnota Gezondheidsbeleid. 

 waar we op willen inzetten op basis van de inbreng participatietraject: 

 

o hoofdstuk 4 - verkleinen gezondheidsachterstanden: Hoe de achterliggende 

gezondheidsproblematiek zoals ongelijke kansen in de eerste leven fase, ongezonde 

voeding, schulden, laaggeletterdheid etc. voor mensen met een lage sociaal economische 

status te verkleinen.  

 

o hoofdstuk 5 - vitaal & Gezond: hoe de druk op het dagelijks leven bij jeugd en volwassenen te 

verkleinen. In dit hoofdstuk van de conceptnota wordt ingegaan op o.a. mentale gezondheid, 

integrale aanpak verslavingen, gehoorschade etc. 



  
  

 
 
 
   

 

 
 

 
o hoofdstuk 6 - gezondheid in de fysieke en sociale omgeving: de belangrijke 

omgevingsfactoren die invloed hebben op gezond opgroeien en gezond leven. 

 

Vervolgstappen 

Gelijktijdig aan de bespreking in uw commissie ligt de conceptnota ook ter inzage in het kader van het 

formele inspraaktraject. Met de uitkomsten van uw commissie en het inspraaktraject zal gewerkt 

worden aan een definitieve nota. De definitieve nota (inclusief reactienota van het college op de 

inspraak) zal in september ter besluitvorming aan uw gemeenteraad worden voorgelegd. 

 
Tot slot willen we u graag verzoeken om uw technische vragen zoveel mogelijk schriftelijk voorafgaand 

aan de commissievergadering in te dienen.  

 

 

Hoogachtend, 

Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 

 

de secretaris, de burgemeester, 

 

 

 

 

 

Dhr. H.W.J. Klaucke Mw. A. Attema 

 

 

 

 

 

Bijlagen: 

- 1. Conceptnota Gezondheidsbeleid 

- 2. Impressieverslag inspraakbijeenkomst gezondheidsbeleid 11 maart 2021 


