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ONDERWERP
Vaststellen van de Nota Lokaal Gezondheidsbeleid Weert en Nederweert 2013-2016
AANLEIDING EN DOELSTELLING
In mei 2011 is de nieuwe landelijke gezondheidsnota ‘Gezondheid dichtbij’ verschenen. Iedere vier
jaar brengt de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een dergelijke nota uit. Dit is
vastgelegd in de Wet publieke gezondheid (Wpg). Binnen twee jaar na openbaarmaking van de
landelijke nota publieke gezondheid dient de gemeenteraad een lokale nota gezondheidsbeleid vast
te stellen. Het gemeentelijke gezondheidsbeleid vermeldt in ieder geval:
wat de gemeentelijke doelstellingen zijn;
welke acties worden ondernomen om deze doelstellingen te realiseren;
welke resultaten de gemeente wenst te behalen.
Bij het vaststellen van de nota Lokaal Gezondheidsbeleid dient daarnaast rekening gehouden te
worden met de landelijke prioriteiten. Dit zijn het tegengaan van overgewicht, het voorkomen van
diabetes, het voorkomen van depressie, het tegengaan van roken en de aanpak van schadelijk
alcoholgebruik. Naast deze speerpunten is een extra accent toegevoegd. Er wordt meer dan
voorheen een beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid van burgers voor hun leefstijl en de
gevolgen daarvan voor de gezondheid.
PROBLEEMSTELLING
Binnen twee jaar na openbaarmaking van de landelijke gezondheidsnota dient de gemeenteraad,
zoals is vastgelegd in de Wet publieke gezondheid een lokale Nota Gezondheidsbeleid vast te
stellen. De afgelopen jaren is het gezondheidsbeleid voornamelijk uitgevoerd op basis van
producten die werden vastgelegd in het Productenboek Publieke Gezondheid (PPG) van de GGD.
Landelijk is nu gekozen voor een andere aanpak, gebaseerd op drie thema’s. Deze thema’s zijn
‘Vertrouwen in gezondheidsbescherming’, ‘Gezond en veilig opgroeien’ en ‘Zelfstandig en veilig
ouder worden”.
OPLOSSINGSRICHTINGEN
De Nota Lokaal Gezondheidsbeleid Weert en Nederweert 2013-2016 is, zoals ook de voorgaande
Nota Gezondheidsbeleid 2008-2011, tot stand gekomen in samenwerking met de gemeente
Nederweert. Beide gemeenteraden hebben eind 2011 besloten de werkingsduur van deze nota met
een jaar te verlengen. De ‘nieuwe’ nota Lokaal Gezondheidsbeleid 2013-2016 sluit aan bij de
thema’s die in de landelijke nota ‘Gezondheid dichtbij’, de visie op publieke gezondheid en het
meerjarenbeleid van de GGD Limburg-Noord worden benoemd. Aan de hand van ambities en
outcome-indicatoren wordt beschreven wat in 2016 gerealiseerd dient te zijn.
Op 6 september 2012 heeft een consultatiebijeenkomst met ketenpartners plaatsgevonden. Dit
heeft geleid tot een aantal aanbevelingen. Op basis van deze aanbevelingen willen we via een
actieprogramma de komende twee jaren (2013-2014) vooral uitvoering geven aan een verdere
uitwerking van twee projecten (overgewicht en opvoedingsondersteuning) op het terrein van
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jeugd. We zullen hierbij rekening houden met de activiteiten die op basis van de Lokaal Educatieve
Agenda (LEA) op dit onderdeel al worden uitgevoerd.
Op het terrein van ouderen zullen ook twee projecten nader uitgewerkt worden (project ‘actief
leven’ en ‘voorkomen van eenzaamheid’). Voor de concrete invulling van de projecten zal gebruik
gemaakt worden van een projectstructuur. Door de deelnemers aan de consultatiebijeenkomst
werd het namelijk als een gemis ervaren dat binnen het lokale gezondheidsbeleid nog onvoldoende
afstemming plaatsvindt over beleidsvoornemens en interventies. Een projectstructuur kan aan een
bredere afstemming en een integrale aanpak bijdragen.
COMMUNICATIE
Communicatie vindt plaats door publicatie van de Nota Lokaal Gezondheidsbeleid Weert en
Nederweert 2013-2016 op de gemeentelijke website en het plaatsen van een persbericht.
EVALUATIE
De Nota Lokaal Gezondheidsbeleid heeft een werkingsduur van 4 jaar, te weten van 2013 tot en
met 2016. Eind 2014 zal een tussentijdse evaluatie plaatsvinden en zal aan de hand van een
voortgangsrapportage verslag worden uitgebracht. Tevens zullen wij dan het actieprogramma
2015-2016 vaststellen.
ADVIES RAADSCOMMISSIE

VOORSTEL COLLEGE
Besluiten om in te stemmen met de Nota Lokaal Gezondheidsbeleid Weert en Nederweert 20132016.
Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.
Burgemeester en wethouders van Weert,
de secretaris,
de burgemeester,

M.H.F. Knaapen

A.A.M.M. Heijmans
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RAADSBESLUIT
De raad van de gemeente Weert,
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 november 2012;

besluit:
Vaststellen van de Nota Lokaal Gezondheidsbeleid Weert en Nederweert 2013-2016.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 30 januari 2013.
De griffier,

De voorzitter,

M.H.R.M. Wolfs-Corten

A.A.M.M. Heijmans

