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Onderwerp

Vaststellen van de Nota lokaal gezondheidsbeleid 2009-2010.

Gevraagde beslissing

Bijgaande concept- Nota lokaal gezondheidsbeleid
volksgezondheid 2009-2011 wordt u ter vaststelling
aangeboden.

Bevoegdheid

De raad is bevoegd tot het vaststellen van het lokaal
gezondheidsbeleid.

Inleiding en probleemstelling

De Wet publieke gezondheid (tot 1 december 2008 de Wet
collectieve preventie volksgezondheid of Wcpv) verplicht de
gemeente te beschikken over een nota lokaal
gezondheidsbeleid. Hieraan is uitvoering gegeven met
bijgevoegde concept- Nota lokaal gezondheidsbeleid 2009 –
2011.
In de conceptnota is aangegeven hoe wij in de komende periode
invulling willen geven aan de wettelijk opgedragen taken op het
gebied van de publieke gezondheid. In de Nota worden
landelijke en regionale prioriteiten benoemd. De regionale
prioriteiten zijn in 2008 reeds vastgesteld door de
portefeuillehouders volksgezondheid.
De regionale prioriteiten zijn:
1. Overgewicht
2. Opvoedingsproblematiek
3. Schadelijk alcoholgebruik
4. Depressie
5. Diabetes
6. Roken
7. Binnenmilieu
In een regionale bijeenkomst (portefeuillehouders, ambtenaren,
vertegenwoordigers zorginstellingen en cliënten in 2007 is
besloten regionaal met de eerste 3 speerpunten (prioriteiten)
–overgewicht, opvoedingsproblematiek en schadelijk
alcoholgebruik- aan de slag te gaan.
Deze problemen worden zoveel mogelijk integraal aangepakt.
Hierbij kan worden gedacht aan aanpalende terrein als
jeugdbeleid, welzijn, sport, sociaal beleid, milieu, ruimtelijke

ordening, werk en inkomen, etc.
De doelstellingen, welke u ook aantreft op pagina 11 en 12 van
de conceptnota, treft u aan bij Meetbare doelstellingen/output
In bijlage 6 bij de conceptnota treft u een overzicht aan van het
huidige preventieve aanbod op alle (7) op de vorige pagina
genoemde prioriteiten.
De conceptnota kent geen lokaal deel. Wij zien geen aanleiding
voor aanvullend lokaal beleid. De lokale speerpunten zijn gelijk
aan de regionale speerpunten. Wij stellen uw raad voor in te
stemmen met bijgevoegde nota lokaal gezondheidsbeleid 20092011.
Oplossing

De nota lokaal gezondheidsbeleid 2009-2011 vast te stellen.

Meetbare doelstellingen/output

Overgewicht:
•

De percentages jeugdigen met overgewicht zijn in 2011
lager dan 8,4% bij 5 jarigen (meisjes 10,4%, jongens 6,3%;
14,2% bij jeugdigen in groep 7 (meisjes 14,9%, jongens
13,5%) en 13,4% bij jeugdigen in de tweede klas van het
voortgezet onderwijs (meisjes 13,4%, jongens 13,3%).

•

Het percentage volwassenen (18-70 jaar) met matig tot
ernstig overgewicht is in 2011 niet hoger dan 48,5% en het
percentage volwassenen met obesitas niet hoger dan
11,8%.

Opvoedingsproblematiek:
•

De regio beschikt in 2009 over een elektronisch kindDossier en een verwijsindex risicojongeren.

•

In elke gemeente is in 2011 een Centrum voor Jeugd en
Gezin.

•

Het opvoedingsprogramma Triple P wordt regionaal
geïmplementeerd.

Schadelijk alcoholgebruik:
•

Het percentage 12 t/m 18 jarigen dat ín de afgelopen
maand’ dronken is geweest terug te brengen naar 17,4%
voor jongens en 11,2% voor meisjes.

•

Het percentage leerlingen uit klassen 2 en 4 van het voortgezet onderwijs dat in de afgelopen vier weken overmatig
alcohol heeft gedronken terug te brengen naar 30% voor
jongens en 25% voor meisjes.

•

Het percentage volwassenen (18-70 jaar) dat zwaar drinkt
is in 2009 niet hoger dan 17,6%.

Beslag op middelen

Het beslag op de middelen is reeds verwerkt in de begrotingen.

Evaluatie

Begin 2010 start een tussenevaluatie. De eindevaluatie vindt
plaats eind 2011.

Alle op deze zaak betrekking hebbende stukken liggen voor u op de gebruikelijke wijze ter inzage.

Burgemeester en wethouders van Wormerland,
de gemeentesecretaris,
de burgemeester,
M. van den Hende
Bijlage: besluit

P. C. Tange

De raad van de gemeente Wormerland;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 4 augustus 2009;
gelet op de Wet publieke gezondheid;
b e s l u i t:
de nota lokaal gezondheidsbeleid 2009-2011 vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering
van de Raad van de gemeente Wormerland,
gehouden op 25 augustus 2009
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