ADVIES
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

Datum B&W-vergadering
Onderwerp

:
:

4-8-2009
Nota lokaal gezondheidsbeleid 2009-2011

Openbaar

Portefeuillehouder(s) : P. H. Roos
Paraaf
:

Afdelingshoofd/hoofd BMO: R. Schaatsbergen
Paraaf:

Afdeling
Taakveld
Redacteur

: Samenleving
: Welzijn/Onderwijs
: P. Vink

Datum
Reg. nr.

Betrokken afd./OR

:

: 28-7-2009
:

Inspraak
: Nee
Bezwaar/beroep mogelijk : Nee
Conceptbesluit:
In te stemmen met het concept-raadsvoorstel tot vaststelling van de Nota lokaal gezondheidsbeleid 2009-2011.

Paraaf:
Akkoord

Bespreken

Het college heeft besloten

________

________

burgemeester

 conform advies

________

________

1e wethouder

 conform advies met tekstuele wijzigingen i.o.m. portefeuillehouder

________

________

2e wethouder

 met wijzigingen

________

________

3e wethouder

 het advies aan te houden

________

________

secretaris

Bevoegdheid:

Gemeenteraad (voorblad griffie vereist)

College van Burgemeester en Wethouders

Burgemeester

Delegatie/mandaat
Voorhangprocedure:

Ja (voorblad griffie vereist)

Nee


Naar de raad (voorblad griffie vereist)

Aanleiding en probleemstelling
Bijgevoegd treft u het raadsvoorstel aan tot vaststelling van de Nota lokaal gezondheidsbeleid. Op
grond van de Wet publieke gezondheid dient elke gemeente een nota lokaal gezondheidsbeleid vast
te stellen.
De nota bevat regionaal geformuleerde prioriteiten en meetbare doelstellingen zijn geformuleerd voor
de 3 speerpunten: overgewicht, opvoedingsproblematiek en schadelijk alcoholgebruik.
In bijlage 6 van de conceptnota is per speerpunt het huidige preventieve aanbod opgenomen.
Er was geen aanleiding tot het opnemen van lokale speerpunten, omdat de problematiek in
Wormerland volledig aansluit bij de regionaal geformuleerde prioriteiten.
Voor meer uitgebreide informatie wordt uw college verwezen naar het concept-raadsvoorstel en de
conceptnota lokaal gezondheidsbeleid 2009-2011.
Conceptbesluit
In te stemmen met het concept-raadsvoorstel tot vaststelling van de Nota lokaal gezondheidsbeleid 20092011.
Bevoegdheid
De vaststelling van het lokaal gezondheidsbeleid is een bevoegdheid van de raad.
Communicatie
Na vaststelling wordt de nota 4 weken ter inzage gelegd voor belangstellenden. Via de website en de
krant wordt dit bekendgemaakt.
Beslag op middelen
Geen extra middelen: reeds verwerkt in begrotingen GGD en gemeentebegroting plus kadernota
2010.
Evaluatie
Tussenevaluatie begin 2010, eindevaluatie eind 2011.

