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Aan de gemeenteraad
Voorgesteld Besluit
De nota Positief gezondheidsbeleid 2020-2023 vast te stellen, waarin de volgende speerpunten zijn
opgenomen:
- Gezond gewicht
- Middelengebruik
- Mentale gezondheid

Samenvatting
De Wet publieke gezondheid (Wpg) bepaalt dat gemeenten (mede) verantwoordelijk zijn voor het
beschermen en bevorderen van de publieke gezondheid. Zij doen dit onder andere door het opstellen
van een nota Lokaal Gezondheidsbeleid. In de nota Positief Gezondheidsbeleid van de gemeente
Stichtse Vecht wordt het gezondheidsbeleid voor de komende vier jaar beschreven.
De nota positief gezondheidsbeleid 2020-2023 laat zien op welke speerpunten de gemeente zich de
komende vier jaren extra gaat richten om de volksgezondheid te bevorderen. Deze speerpunten zijn
gekozen op basis van de landelijke nota gezondheidsbeleid, de resultaten van de monitoring van de
GDD regio Utrecht (GGDrU) en overleg met lokale partners en adviesraden.

Bijlagen
Nota Positief Gezondheidsbeleid 2020-2023
Raadsbesluit
Reactie Adviesraad Sociaal Domein Stichtse Vecht (24-12-2019)
Reactiematrix op de reactie van de Adviesraad Sociaal Domein Stichtse Vecht
Definities advies van de Adviesraad Sociaal Domein Stichtse Vecht (30-05-2019)
Reactiematrix op het advies van de Adviesraad Sociaal Domein Stichtse Vecht
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Doel en beoogd maatschappelijk effect
Het beoogd maatschappelijk effect is dat de gezondheid van inwoners van Stichtse Vecht op het
gebied van gezond gewicht, middelengebruik en mentale gezondheid verbetert in vergelijking met de
resultaten uit de gezondheidsmonitor 2016 van de GGD regio Utrecht. Voor elk speerpunt zijn
doelstellingen gesteld die na 4 jaar worden geëvalueerd naar aanleiding van de cijfers van de
gezondheidsmonitor die dan weer beschikbaar zijn. Verder beoogt de nota ook een stimulerende
werking te hebben vanuit andere partijen die actief zijn op het gebied van gezondheid.

Relatie met bestaand beleid en regelgeving
De Wet publieke gezondheid stelt dat de Minister elke vier jaar een landelijke nota gezondheidsbeleid
vaststelt. De gemeente dient in samenhang met de landelijke nota gezondheidsbeleid een nota
gemeentelijke gezondheidsbeleid vast te stellen. De grondslag en de bevoegdheid van de
gemeenteraad om de nota gemeentelijke gezondheidsbeleid vast te stellen volgt uit artikel 13 van de
Wet publieke gezondheid.

Argumenten
1.1. Het opstellen van gezondheidsbeleid is verplicht
Op basis van de Wpg zijn gemeenten wettelijk verplicht het gezondheidsbeleid vast te stellen.
1.2 In het gezondheidsbeleid zijn de gemeentelijke speerpunten voor het bevorderen van de
gezondheid van inwoners benoemd.
De speerpunten zijn gekozen op basis van de uitkomsten van de gezondheidsmonitoring van de
GGDrU en landelijke en lokale ontwikkelingen. Daarna zijn deze speerpunten getoetst bij lokale
partners. De speerpunten voor de komende vier jaar zijn:
 Gezond gewicht;
 Middelengebruik;
 Mentale gezondheid.
1.3 Een positieve visie op gezondheid biedt de mogelijkheid om het vermogen en de eigen regie van
mensen te benadrukken. Het versterkt een brede en integrale blik op gezondheid.
Vanuit positieve gezondheid wordt gezondheid niet meer gezien als de aan- of afwezigheid van
ziekten, maar als het vermogen van mensen om met fysieke, emotionele en sociale uitdagingen om
te gaan. Deze visie betekent ook dat een positieve insteek richting inwoners leidend is; de nadruk ligt
op het verleiden om gezonde keuzes te maken, in plaats van het veroordelen van ongezonde
keuzes.

2.1. Reactie op positief advies van de Adviesraad Sociaal Domein.
Op 24 december 2018 heeft de adviesraad een geen advies, maar een reactie gegevens op de nota
(bijlage 3 en 4).
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1.5 De nadruk op preventie in de nota Positief Gezondheidsbeleid past goed bij andere
beleidsontwikkelingen binnen het Sociaal Domein.
We dragen met deze nota bij aan de transfomatie van het Sociaal Domein. We bewegen als
gemeente naar laagdrempelige ondersteuning, waarbij de eigen kracht van inwoners zoveel mogelijk
wordt aangesproken. Daarbij is het van belang om in te zetten op preventie zodat we zware en
duurdere zorg voorkomen. De maatregelen in deze gezondheidsnota zijn ondersteunend aan deze
beweging.
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1.4 Vaststellen van de nota Positief Gezondheidsbeleid draagt bij aan ‘een gemeente waar iedereen
mee kan doen’.
Met de uitvoering van de nota positief gezondheidsbeleid ondersteunen we inwoners bij een gezonde
leefstijl. Dit doen we preventief voor alle inwoners, en specifiek voor mensen in bijzondere
omstandigheden die net een beetje extra hulp nodig hebben. Daarbij sluiten we aan bij de
zelfredzaamheid van inwoners. Zo streven we naar een Stichtse Vecht waar iedereen, naar
vermogen, vitaal deel kan blijven nemen aan de samenleving.
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Na goed overleg heeft de adviesraad heeft 30 mei 2019 een positief advies op de nota positief
gezondheidsbeleid 2020-2023 gegeven (bijlage 5). Middels de reactiematrix geeft het college reactie
op de gestelde vragen van de adviesraad Sociaal Domein omtrent de nota (bijlage 6).

Kanttekeningen
Zonder een nota gemeentelijk gezondheidsbeleid hebben we zeer minimale kaders om het
gezondheidsbeleid vorm te geven en kunnen we minimaal de gezond leefstijl onder de inwoners van
Stichtse Vecht stimuleren.

Communicatie
In aanloop naar de nota is regelmatig en intensief overleg gevoerd met de betrokken
samenwerkingspartners. Onder andere de GGD, het onderwijs, de seniorenraad, huisartsen, het
welzijns- en jeugdwerk hebben aan deze gesprekken deelgenomen. Gezamenlijk is in een aantal
bijeenkomsten besloten om in te zetten op de drie genoemde speerpunten. Om nog meer diepgang
aan te brengen, zijn parallel aan deze bijeenkomsten met een aantal partners en adviesraden aparte
gesprekken gevoerd. De Adviesraad Sociaal Domein heeft vanaf het begin van het proces
meegedacht, wat heeft geleid tot aanpassingen in de nota.
De samenwerkingspartners zullen worden geïnformeerd na vaststelling, en uiteraard worden zij ook
bij de uitvoering van de nota betrokken om de activiteiten uit de nota te ontplooien

Financiën, risico’s en indicatoren
De dekking voor de reguliere uitvoering van (jeugd-)gezondheidszorg is structureel opgenomen in de
begroting:
Gezondheidszorg
Algemeen publieke gezondheid
Jeugdgezondheidszorg
EHBO
AED’s
Flexibel gezondheidsbudget
POH- jGGZ**

2020

2021

2022

2023

ntb*
ntb
€3000,€8000,€5.518,€150.000,-

ntb
ntb
€3000,€8000,€5.518,€150.000,-

ntb
ntb
€3000,€8000,€5.518,€150.000,-

ntb
ntb
ntb
ntb
ntb
ntb

Naast deze reguliere middelen is jaarlijks € 50.000,- in de kadernota 2020 begroot voor de uitvoering
van het gezondheidsbeleid in deze nota. Deze middelen worden ingezet om de doelstellingen van de
speerpunten te behalen. Een specificatie van de financiële inzet is opgenomen in de nota.
Zowel de reguliere uitvoering van de gezondheidszorg als de uitvoering van de nota positief
gezondheidsbeleid worden dus gedekt uit structureel beschikbare middelen.
20 augustus 2019

Burgemeester
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Gemeentesecretaris
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Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht
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Raadsbesluit
Onderwerp
Nota positief gezondheidsbeleid 2020-2023
Begrotingswijziging
n.v.t.
Datum raadsvergadering
1 oktober 2019

Agendanummer
Registratie nummer
Z/18/149092-VB/19/95230

Commissie
20 augustus 2019

De raad van de gemeente Stichtse Vecht,
gelet op:
1. Wet publieke gezondheid;
2. het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 augustus 2019;
3. de bespreking in de commissie Sociaal Domein van 10 september 2019;
Besluit
De nota Positief gezondheidsbeleid 2020-2023 vast te stellen, waarin de volgende speerpunten zijn
opgenomen:
- Gezond gewicht
- Middelengebruik
- Mentale gezondheid

1 oktober 2019
Griffier

Voorzitter
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Origineel besluit is ondertekend
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