
Amendement  Nota Positief Gezondheidsbeleid Stichtse Vecht 2020-2023

De gemeenteraad van de gemeente Stichtse Vecht in vergadering bijeen op 1 oktober 2019,

Gelezen  de Nota Positief Gezondheidsbeleid Stichtse Vecht 2020-2023 waarin op pagina 43 de 
verdeling en bestemming van de budgetten  voor gezond gewicht, middelengebruik en mentale 
gezondheid is aangegeven; 

Overwegende dat:

 College en Raad het afgelopen jaar diverse malen de problematiek rondom eenzaamheid 
besproken hebben en de ernst daarvan onderkennen

 de Nota positief gezondheidsbeleid speerpunten formuleert die als additioneel gezien moeten 
worden op het reguliere gezondheidsbeleid dat door de GGD wordt uitgevoerd.

 Investeringen genoemd bij gezond gewicht belangrijk zijn, maar in verhouding gebracht 
kunnen worden tot de andere speerpunten

 met betrekking tot eenzaamheidsbestrijding tot op heden amper tot geen gemeentelijk beleid 
is geformuleerd

 het realiseren van de uitgesproken beleidsambitie een passend budget vraagt
 als onderdeel van het beleid ook aandacht gevraagd wordt voor lief-en-leedstraten 
 dat daarmee de herschikking van posten te billijken is. 

Besluit

De tabel  met de Uitvoering speerpunten op pagina 43 van de Nota Positief Gezondheidsbeleid 
Stichtse Vecht 2020-2023
Uitvoering 
speerpunten

PM

Gezond gewicht €30.000,- €30.000,- €30.000,-
Middelengebruik €10.000,- €10.000,- €10.000,-
Mentale Gezondheid €10.000,- €10.000,- €10.000,-
Totaal €50.000,- €50.000,- €50.000 €50.000,-

 als volgt te wijzigen:

2020 2021 2022 2023

Uitvoering speerpunten P
M

Gezond gewicht €20.000 €20.000 € 20.000

Middelengebruik €10.000,- €10.000,- €10.000,-

Mentale Gezondheid €20.000 €20.000 €20.000

Totaal €50.000,- €50.000,- €50.000 €50.000,-

Specificatie per Speerpunt

Afgewezen, de griffier



Gezond Gewicht - Investeren in zorgstructuur rondom inwoners met ongezond 
gewicht In aansluiting op het nationaal sport- en 
preventieakkoord daarnaast investeren in een lokale uitwerking 
- Ondersteuning van maatschappelijke organisaties (o.a. 
scholen) om voeding- en beweegbeleid vorm te geven 
- Faciliteren van wijkgerichte sport-en beweeginterventies 
(€ 20.000)

Middelengebruik - Voorlichting en bewustwordingsacties (€ 5.000,-);
- Ondersteunen van verenigingen en organisaties om alcohol 

en roken terug te dringen (€2.500,-);
- Investeren in onderzoek naar middelengebruik (€2.500,-).

Mentale Gezondheid - Faciliteren bijeenkomsten (€1.250,- );
- Communicatie: inspelen op landelijke en 

lokale campagnes/ontwikkelingen 
(€1.250,-);

- Voorlichting en bewustwordingsacties. (Scholen 
en professionals tools bieden) (€2.500,-).

- bestrijding van problematische eenzaamheid (11.250), 
- ‘Lief en leedstraten’ (€ 3.750)

En gaat over tot de orde van de dag
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