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Gemeente
Hellendoorn

A a n de raad
Samenvatting:
In de Wet publieke gezondheid (Wpg) is opgenomen
nota gezondheidsbeleid
vaststellen.

dat gemeenten

iedere vier jaar een lokale

Ons gezondheidsniveau
ligt, evenals in de rest van Twente, onder het landelijk
Gezondheid is en blijft mede daardoor een belangrijk
thema.

gemiddelde.

Centraal in de voorliggende nota "Vitale coalities, betere gezondheid, meer participatie"
staat het
vormen van vitale coalities. De weg naar een vitale coalitie begint met het besef dat het behalen
van gezondheidswinst
niet alleen vanuit het gezondheidsdomein
wordt bereikt.
Nauwe
samenwerking met andere (gemeentelijke) beleidsterreinen is nodig.
In het uitvoeringsprogramma
voor 2014 en verder staan onder meer centraal: het stimuleren van
sporten en bewegen, het tegengaan van roken, drugs- en alcoholgebruik, het bestrijden van
overgewicht,
huiselijk geweld en het bevorderen poliklinische functies op locatie.
De financiële kaders zijn zeer beperkt. Er is geen ruimte voor nieuw beleid. De nota beoogt vooral
een overzicht te geven van bestaande activiteiten en projecten en verbindingen (vitale coalities)
te laten zien tussen beleidsterreinen,
om op deze manier gezondheid een duidelijke plek te geven
in het gemeente/ijk
beleid.
Opdracht:
In de Wet publieke gezondheid (Wpg) is opgenomen dat de gemeenteraad iedere vier jaar een
lokale nota gezondheidsbeleid vaststelt.
Aanleiding:
De cijfers tonen het aan. Ons gezondheidsniveau ligt, evenals in de rest van T w e n t e , onder het
landelijk gemiddelde. De levensverwachting is lager, er is meer sterfte aan hart- en vaatziekten,
er wordt meer gerookt, er zijn meer overmatige drinkers en het percentage mensen met
overgewicht is hoger. Met het oog op de steeds verder oplopende zorgkosten is het (financiële)
noodzaak om dit tij te keren. Gezondheid is en blijft mede daardoor een belangrijk thema. In het
persoonlijk leven van mensen, maar ook beleidsmatig: gemeenten krijgen vanuit Rijk en Provincie
steeds meer zorgtaken. Zorg wordt dus een maatschappelijke en financiële verantwoordelijkheid
voor gemeenten. In de Wet publieke gezondheid is opgenomen dat gemeenten iedere vier jaar
een lokale nota gezondheidsbeleid vaststellen. Tegen de zojuist geschetste achtergrond groeit
ook de urgentie daarvan, los van de verplichting.
Doelstelling:
Het verbeteren van de voorwaarden voor lichamelijke en mentale gezondheid van onze inwoners
in samenhang met andere beleidsterreinen van de gemeente.
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Mogelijke oplossingen:
Centraal in de voorliggende nota "Vitale coalities, betere gezondheid, meer participatie" staat het
vormen van vitale coalities. De weg naar een vitale coalitie begint met het besef dat het behalen
van gezondheidswinst niet alleen vanuit het gezondheidsdomein wordt bereikt. Ook andere
(gemeentelijke) beleidsterreinen zijn nodig. Een voorbeeld: als we onze parken, plantsoenen en
speeltuinen zo inrichten dat inwoners er kunnen bewegen en ontspannen snijdt het mes aan twee
kanten: een mooie openbare ruimte die de lichamelijke en mentale gezondheid van onze inwoners
bevordert. Door op deze manier verschillende beleidsterreinen en oplossingen met elkaar te
verbinden, kunnen we grote winst boeken op het gebied van publieke gezondheid. En zelfs meer
dan dat: de verwachte effecten van integraal gezondheidsbeleid die centraal staan in deze nota
zijn meer zelfredzaamheid, meer eigen kracht en meer participatie van onze inwoners.
In regionaal (GGD) verband is een Twentse nota gezondheidsbeleid gemaakt. Vanuit inhoud en
samenwerking (veel gezondheidsproblemen stoppen niet bij de gemeentegrens) is dit een logische
keus geweest. Voor het eerst is hiertoe ervaring opgedaan met een zogenoemde regionale
denktank 'lokaal gezondheidsbeleid', waarin onder andere ook de gemeente Hellendoorn
vertegenwoordigd w a s . Daarop heeft eind 2 0 1 2 de regionale Bestuurscommissie Publieke
Gezondheid ingestemd met de regionale nota. Deze heeft als uitgangspunt gediend voor de
verdere ontwikkeling van het lokale gezondheidsbeleid.
Voor het ontwikkelen van het lokale beleid, maar ook voor de samenstelling van het
uitvoeringsprogramma, is in de eerste helft van dit jaar een aantal verkenningssessies
georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten met betrokkenen van diverse beleidsterreinen
(waaronder jeugd, veiligheid, ruimte, groen, welzijn, sport, onderwijs) en met ondersteuning van
G G D Twente zijn de kernboodschappen uit de Hellendoornse gezondheidsanalyse (een verplicht
onderdeel), lokale aandachtspunten en prioriteiten geformuleerd. Al deze zaken zijn, samen met
een uitvoeringsprogramma voor 2 0 1 4 integraal opgenomen in de nota. Hiermee is een complete
nota ontstaan die lokaal kan worden vastgesteld.
In het uitvoeringsprogramma staan de volgende onderwerpen centraal: het stimuleren van
sporten en bewegen, het tegengaan van roken, drugs- en alcoholgebruik, het bestrijden van
overgewicht, chronische ziekten en depressie, mobiliteitsbeperkingen onder ouderen,
infectieziekten, huiselijk geweld en het bevorderen van het gebruik van A e ď s en de poliklin ische
functies op locatie.
De fin an ciële kaders zijn echter zeer beperkt. Er is geen ruimte voor n ieuw beleid. De n ota beoogt
vooral sen overzicht îe geven van bestaan de activiteiten en projecten en verbin din gen (vitale
coalities) te laten zien tussen beleidsterrein en , om op deze man ier gezon dheid een duidelijke plek
te geven in het gemeen telijk beleid.
Voorgestelde oplossingen:
De keuze voor een in tegrale ben aderin g van gezon dheid in al zijn facetten is een strategische
keuze, in gebed in een aan tal an dere maatschappelijke on twikkelin gen waaron der de
decentralisaties, participatie en eigen kracht. Met de voorliggen de n ota "Vitaie coalities, betere
gezondheid, meer participatie", die sterk leun t op dit uitgan gspun t hebben we een
toekomstbestendig gemeen telijk gezon dheidsbeleid (in termen van doelen , acties en resultaten ) in
handen.
Burger- en overheidsparticipatie:
Voor het creëren van voldoen de draagvlak zijn diverse in stan ties/organ isaties, waaron der de
Wmo-raad, de B L O S , het BOLO, het Zorgoverleg en de huisartsen , gecon sulteerd over de in houd
van de n ota. Daarn aast leun t de uitvoerin g van het beleid zelf deels op burger- en
overheidsparticipatie.

Communicatie:
Over het lokale gezondheidsbeleid zal de komende beleidsperiode, in lijn met het zo veel mogelijk
realiseren van vitale coalities, worden gecommuniceerd met de betrokken organisaties en
inwoners.
Planning:
Het lokaal gezondheidsbeleid wordt vastgesteld voor de periode 2 0 1 3 - 2 0 1 6 .
Concept Besluit:
Vaststellen van het lokale gezondheidsbeleid, verwoord in de nota "Vitale coalities, betere
gezondheid, meer participatie".
Aldus besloten,
Nijverdal, 2 2 oktober 2 0 1 3
urgemeester en Wethouders van Hellendoorn,
de burgemeester,
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Advies commissie(s):
De commissie S L Z stemt ermee in dat het voorstel wordt voorgelegd aan de raad.

Nijverdal, 3 december 2 0 1 3
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Aldus besloten.
De raad van Hellendoorn,
De griffier.

de voorzitter.

mevr. drs. K. Zomer
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7

y

Bijlagen:
Nota "Vitale coalities, betere gezondheid, meer participatie". Deze ligt voor u bij de
stukken ter inzage.

