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Conceptbesluit:
De landelijke nota gezondheidbeleid is pas eind mei 2011 gepubliceerd. Deze nota bevat de uitgangspunten die
gemeenten in hun gemeentelijke nota’s dienen te volgen. Om die reden zijn de gemeenten in Zaanstreek-Waterland
pas vorig jaar gestart met een werkgroep, waarin samen met de GGD weer wordt geschreven aan een nieuwe nota.
Gemeenten hebben van het rijk tot mei 2013 de tijd gekregen om hun gemeentelijk nota’s te laten vaststellen. Om die
reden vraagt het college de duur van de huidige nota te verlengen tot de nieuwe nota wordt aangeboden.
Om de nieuwe nota te kunnen ontwikkelen, zijn resultaten en lessen uit het verleden uiteraard van belang. Hiertoe is
een evaluatie geschreven van de huidige nota.
Het gevraagde besluit luidt:
1. de raad te vragen de Nota gezondheidsbeleid 2008-2011 te verlengen tot het moment dat de nieuwe nota is
vastgesteld, middels bijgevoegd raadsvoorstel;
2. de evaluatie van de huidige nota gezondheidsbeleid ter kennisname aan te bieden.
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Aanleiding en probleemstelling (Analyse)
Het ministerie van VWS verplicht gemeenten om elke vier jaar een nota gezondheidsbeleid op te
stellen, waarin wordt aangegeven hoe binnen een gemeente vorm wordt gegeven aan de publieke
gezondheidszorg. Deze bepaling is opgenomen in de Wet publieke gezondheid (Wpg). De Nota
gezondheidsbeleid 2008-2011 liep vorig jaar af.
De Raad is op basis van de Wet publieke gezondheid bevoegd gemeentelijk beleid vast te stellen op
het gebied van de volksgezondheid.
De landelijke nota gezondheidbeleid is pas eind mei 2011 gepubliceerd. Deze nota bevat de
uitgangspunten die gemeenten in hun gemeentelijke nota’s dienen te volgen. Om die reden zijn de
gemeenten in Zaanstreek-Waterland pas vorig jaar gestart met een werkgroep, waarin samen met de
GGD weer wordt geschreven aan een nieuwe nota. Gemeenten hebben van het rijk tot mei 2013 de
tijd gekregen om hun gemeentelijk nota’s te laten vaststellen. Om die reden vraagt het college de duur
van de huidige nota te verlengen tot de nieuwe nota wordt aangeboden.
Bestaand beleid
De nota gezondheidsbeleid 2008-2011 voor de regio Zaanstreek-Waterland is in het
portefeuillehouderoverleg volksgezondheid van 27 maart 2008 vastgesteld. Het centrale doel van
deze nota is het verbeteren van de volksgezondheid en het verkleinen van de gezondheidsverschillen
binnen de bevolking. Daarvoor is aansluiting gezocht bij de landelijke preventienota van VWS ‘Kiezen
voor gezond leven’ en de landelijke speerpunten voor de periode 2007-2010 (roken, schadelijk
alcoholgebruik, overgewicht, diabetes en depressie).
Op regionaal gebied hebben de negen gemeenten in Zaanstreek-Waterland ervoor gekozen om aan
de slag te gaan met overgewicht, opvoedingsproblematiek en schadelijk alcoholgebruik.
Nieuwe bestuurlijke doelstellingen en randvoorwaarden
Om de nieuwe nota te kunnen ontwikkelen, zijn resultaten en lessen uit het verleden uiteraard van
belang. Hiertoe is een evaluatie geschreven van de huidige nota. De complete evaluatie vindt u
bijgevoegd bij dit voorstel.
Aanbevelingen naar aanleiding van de evaluatie van het huidige beleid
Naar het advies het huidige beleid voort te zetten zijn de volgende aanbevelingen opgesteld.
Overgewicht:
• jeugd: stimuleer om te bewegen, maak ouders bewust van hun voorbeeldrol, voer een gezond
schoolbeleid en biedt een aantrekkelijk aanbod in de omgeving tot bewegen en gezonde
voeding;
• senioren: beloon ouderen voor gezond gedrag, maak sporten laagdrempelig en zorg voor een
aanbod aan gezonde voeding;
• betrek de invloed van de sociale en fysieke omgeving in het beleid;
• benader overgewicht als maatschappelijk probleem in plaats van als een individueel
probleem;
• waardeer niet alleen gewichtsafname als resultaat van het beleid op het gebied van
overgewicht maar ook de neveneffecten als gezonder voedingsgedrag en gezondheidswinst.
Schadelijk alcoholgebruik:
• jongeren: breng de startleeftijd van alcoholgebruik omhoog en overmatig gebruik naar
beneden;
• benadruk de verantwoordelijkheid van ouders in de opvoeding aangezien restrictieve regels
veel invloed hebben en zorg voor lesmateriaal rondom alcoholpreventie;
• zet een preventief aanbod in voor ouderen op voorlichting en scholing van mensen die bij
ouderen betrokken zijn. Tevens uitwerken van vroegsignalering bij probleemgebruikers;
• werk samen tussen de verschillende partijen. Gemeente, horeca, sport, welzijn, scholen en
burgers moeten verantwoordelijkheid nemen. Belangrijk is een structureel netwerk en
gezamenlijke doelen. Liefst een regionaal plan van aanpak en politieke betrokkenheid.
Opvoedproblematiek:
• investeer in gezond gedrag vanaf de conceptie. Ouders hebben een grote
verantwoordelijkheid in grenzen stellen en kiezen voor gezond gedrag. Vergroot de
weerbaarheid van jongeren. Met andere woorden: een integrale aanpak gericht op
gedragsbeïnvloeding en eigen verantwoordelijkheid;

•
•
•

richt je met opvoedingsondersteuning op het verbeteren van ouderlijke opvoedvaardigheden
van alle gezinnen in plaats van alleen probleemgezinnen;
laat de belangrijk partner Centrum voor Jeugd en Gezin groeien tot de laagdrempelige
toegangspoort van een lokaal gefundeerd, zorgstelsel wanneer alle zorg aan jongeren vanaf
2014 onder de verantwoordelijkheid van de gemeente komt te vallen;
houdt de goede methode “Triple-P” overeind aangezien deze succesvol blijkt.

Belangrijk is hierbij aansluiting te zoeken bij andere beleidsterreinen als Wmo, Onderwijs, Sport en
Sociale Zaken. Dit kan worden vormgegeven in het taakveldoverleg. Het college geeft aan voor de
aanpak van bovengenoemde problematiek geen extra gelden ter beschikking te willen stellen
aangezien er binnen het huidige landelijke en plaatselijke beleid voldoende activiteiten worden
ontplooid.
De aanbevelingen worden opgenomen in de nieuwe Nota gezondheidsbeleid welke momenteel wordt
opgesteld. Hierbij wordt uiteraard het veld met instellingen en professional uitgebreid geconsulteerd.
Oplossingsrichtingen/beoogd resultaat
Voorstel is de huidige nota te verlengen tot de nieuwe nota wordt aangeboden. De gemeente is
momenteel in samenwerking binnen de regio met de GGD bezig nieuw beleid te formuleren voor
2013-2016 waarin in ieder geval de aanbevelingen uit de evaluatie zijn opgenomen.
Conceptbesluit
1. de raad te vragen de Nota gezondheidsbeleid 2008-2011 te verlengen tot het moment dat de
nieuwe nota is vastgesteld, middels bijgevoegd raadsvoorstel;
2. de evaluatie van de huidige nota gezondheidsbeleid ter kennisname aan te bieden.

Bevoegdheid
Het college van B&W is bevoegd te besluiten dit advies aan de Raad voor te leggen. De Raad is op
basis van de Wet publieke gezondheid bevoegd gemeentelijk beleid vast te stellen op het gebied van
de volksgezondheid.
Communicatie
Het besluit wordt gepubliceerd via de gebruikelijke informatiekanalen.
Beslag op middelen
De interventies die in Wormerland hebben plaatsgevonden zijn uitgevoerd binnen de GGD-begroting.
Dit zal ook in 2012 het geval zijn.
Tijdpad/procedure
N.v.t.

