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^ Onderwerp: B&W-advies: Uitvoeringsprogramma Publieke Gezondheid 2018 t/m 2021 

Advies: 

Instemmen met het Uitvoeringsprogramma Publieke Gezondheid 2018 t /m 2021 

Besluit B en W: 

Korte samenvatting: 
In december 2017 heeft de raad de Kadernota Publieke Gezondheid 2018 t /m 2 0 2 1 , Gezonder door Preventie, 
vastgesteld. Deze nota is op integrale wijze tot strand gekomen. Om onze samenwerkingspartners de 
gelegenheid te geven mee te denken over de maatregelen die genomen dienen te worden om invulling te geven 
aan onze speerpunten is op 18 april een uitvoeringsavond Publieke Gezondheid georganiseerd. Deze avond heeft 
geleid tot concrete acties met en vanuit onze samenwerkingspartners om de gezondheid van onze inwoners te 
beschermen, te bevorderen en te bewaken. Deze acties zullen worden opgenomen in het Uitvoeringsprogramma 
behorend bij de Kadernota Publieke Gezondheid, met een looptijd van vier jaar. Uw college wordt met dit 
voorstel gevraagd in te stemmen met het Uitvoeringsprogramma Publieke Gezondheid 2018 t /m 2 0 2 1 . 

Aanleiding: 
In december 2017 heeft de raad de Kadernota Publieke Gezondheid 2018 t /m 2 0 2 1 , Gezonder door Preventie, 
vastgesteld. Deze nota, als bijlage 1 bijgevoegd, is op integrale wijze tot strand gekomen. Veel van onze 
samenwerkingspartners binnen de gezondheid en de zorg, en de Wmo-raad hebben een actieve rol gespeeld bij 
het kiezen van de speerpunten voor de komende jaren: 

- Stimuleren van een gezonde levensstijl. 
- ledereen hoort erbij. 
- Gezond leven, gezond wonen. 

Om onze samenwerkingspartners de gelegenheid te geven om mee te denken over de maatregelen die genomen 
dienen te worden om invulling te geven aan onze speerpunten is een uitvoeringsavond Publieke Gezondheid 
georganiseerd, waarin iedereen zijn of haar ideeën hierover kwijt kon. 

Relevante eerdere besluiten: 

17in t02824 Kadernota Publieke Gezondheid, vastgesteld door de raad op 12 december 2017. 

Doelstelling: 
Na het vaststellen van deze kaders komen tot een breed gedragen uitvoeringsprogramma om de gezondheid van 
onze inwoners te beschermen, te bevorderen en te bewaken. 
Oplossing: 
Op 18 april 2018 is een interactieve avond georganiseerd met onze samenwerkingspartners om de vertaling te 
kunnen maken van Kadernota naar Uitvoeringsprogramma. Ruim 60 samenwerkingspartners van circa 25 
verschillende organisaties/diensten waren aanwezig om gezamenlijk te werken aan het bedenken van concrete 
uitvoeringsmaatregelen. Per speerpunt zijn hier 5 of 6 ideeën uit voortgekomen, waar men vervolgens op kon 
stemmen. Op deze wijze is er meteen een eerste prioritering aangebracht binnen de speerpunten. 
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Hoe te komen tot een realistisch uitvoeringsprogramma? 
Binnen de gemeente gebeurt er al heel veel op het gebied van preventie. Het is ondoenlijk om dat allemaal in het 
uitvoeringsprogramma op te nemen. Wat we wel hebben gedaan is het maken van een overzicht van recentelijk 
in gang gezette acties en nieuw op te zetten activiteiten die passen binnen de drie speerpunten. Die acties, die 
bijvoorbeeld al in de begroting 2018 en/of in onze werkplannen opgenomen waren maken deel uit van het 
uitvoeringsprogramma. 
De ingebrachte ideeën van de avond op 18 april zijn hier nog aan toegevoegd. Hierbij hebben we de ideeën met 
de meeste stemmen bovenaan gezet. Aan de samenwerkingspartners die de betreffende ideeën hebben 
ingediend is/wordt gevraagd of ze deze acties verder uit willen werken en zo ja, wat zij daarvoor nodig hebben 
qua faciliteiten en/of ondersteuning vanuit de gemeente. Uiteraard wordt er ook gekeken of de voorgestelde 
acties al bestaan of overlap vertonen met al bestaande initiatieven. Pas als een initiatief verder uitgewerkt is zal 
er concreet zicht op de haalbaarheid zijn en kan hier ook een planning aan gehangen worden, 
leder idee/initiatief werd opgesteld door enkele samenwerkingspartners die met elkaar in een willekeurig 
samengesteld initiatiefgroepje een ideeënformulier konden invullen. 
Het is nog niet duidelijk of alles haalbaar zal zijn en niet alles zal tegelijkertijd opgepakt kunnen worden. Nog in 
2018 gaan wij met elk initiatiefgroepje om tafel om te kijken wat een realistische planning is voor de diverse 
acties. Voor zover mogelijk worden de acties met de meeste stemmen het eerst opgepakt, aangezien die ook 
kunnen rekenen op het meeste draagvlak. 

Relatie met het coalitieakkoord 2018 - 2022 Duurzaam Durven Doen 
Het coalitieakkoord begint met de constatering dat Hellendoorn in 2017 werd uitgeroepen als gemeente waar de 
gelukkigste mensen wonen, maar dat dit geen reden is om op onze lauweren te gaan rusten. Er wordt vooral 
meerwaarde gezien om nog actiever verbinding te zoeken met de samenleving en daarnaast bestaand beleid 
voort te zetten. Beide onderdelen komen in het Uitvoeringsprogramma Publieke Gezondheid aan bod: Initiatieven 
vanuit de samenleving en onze samenwerkingspartners op het gebied van preventie hebben hierin een 
belangrijke rol. En deze initiatieven komen voort uit het recent vastgestelde, dus bestaande, beleid op het gebied 
van Publieke Gezondheid. In het coalitieakkoord wordt samenwerking gestimuleerd tussen zorgaanbieders en 
voorliggende voorzieningen en dient er meer ingezet te worden op preventie en eigen regie. Hiermee wordt 
getracht de inzet van zwaardere zorg zoveel mogelijk te voorkomen of uit te stellen. 

Onderdelen uit het coalitieakkoord die direct gelinkt kunnen worden aan onze Publieke gezondheid-speerpunten 
zijn: 
- Stimuleren van een gezonde levensstijl 
Sport is een middel om mensen uit een sociaal element te halen, ze te helpen aan hun gezondheid te werken of 
als opstap naar (vrijwilligers)werk. Sport draagt bij aan gezondheid in brede zin. Sport wordt steeds meer ingezet 
om inwoners te ondersteunen bij hun integratie in de samenleving. 
- ledereen hoort erbij 
Werk is belangrijk voor inkomen, zelfontplooiing en sociale contacten. Voor ieder die ongewenst thuiszit komt 
een persoonlijk plan voor begeleiding naar werk of passende (vrijwilligers-) activiteiten dat aansluit bij hun 
interesses en talenten. 
Op het gebied van zorg en ondersteuning wordt vol ingezet op preventie. Vroegtijdig integraal werken kan 
(verdere) problemen voorkomen. Extra aandacht komt er voor eenzaamheid, armoede, (v)echtscheidingen, 
schuldenproblematiek en laaggeletterdheid. Verder is er aandacht voor goede en laagdrempelige informatie en 
kennis van de sociale kaart. Naast het investeren in gezinnen komt er ook nadrukkelijk aandacht voor 
mindervaliden en ouderen. 
- Gezond leven, gezond wonen 
Belangrijk thema is de duurzame leefomgeving. Aandacht voor de leefbaarheid in wijken en kernen en 
vergroening in plaats van verharding. Bouwen voor de behoefte, om zo de leefbaarheid van kernen in stand te 
houden en hierbij inzetten op het stimuleren van levensloopbestendig (ver)bouwen en wonen. Een veilige 
omgeving is hierbij ook belangrijk. Om kwetsbare verkeersgebruikers te beschermen worden onder andere 
veiligere fietsverbindingen gerealiseerd. Nadrukkelijk staat in het coalitieakkoord vermeld dat bij de nieuwe 
Omgevingswet ook gezondheidsaspecten moeten worden meegenomen. 

Het Uitvoeringsprogramma Publieke Gezondheid 2018 t /m 2021 is bijgevoegd als bijlage 2. 

Jaarlijkse evaluatie 
Elk jaar in het eerste kwartaal zal er een evaluatie plaatsvinden van het programma. Bij deze evaluatie zal er 
aandacht zijn voor monitoring en voor (zo ver mogelijk) meetbare behaalde effecten. Indien nodig volgt bijstelling 
van activiteiten en aanpassing aan actuele ontwikkelingen. Vervolgens wordt de planning voor het komende jaar 
opgesteld. Deze aangepaste versie van het Uitvoeringsprogramma wordt vervolgens aan het college ter 
vaststelling aangeboden. 

Pagina 4 



Effecten: 
Concrete acties met en vanuit onze samenwerkingspartners om de gezondheid van onze inwoners te 
beschermen, te bevorderen en te bewaken. Door in te zetten op preventie willen wij het aantal gezonde 
levensjaren van inwoners vergroten en hiermee een eventueel beroep op zorg en ondersteuning zo lang mogelijk 
uitstellen. 

Planning: 
Het Uitvoeringsprogramma heeft net als de Kadernota Publieke Gezondheid een looptijd van vier jaar, van 2018 
t /m 2 0 2 1 . 

Financiële consequenties: 
Diverse acties zijn al in gang gezet en daar waar nodig is hier ook al budget voor gereserveerd vanuit 
bijvoorbeeld de begroting 2018. Voor de nieuwe acties geldt dat eerst gekeken moet worden wat de 
ondersteuning is die wenselijk is. Dat kan ondersteuning op personeel vlak zijn, maar dat kan ook financiële 
ondersteuning betekenen. De gemeente heeft onder andere de volgende financiële middelen hiervoor: 

Budget Volksgezondheid C 10.700,-- per jaar. 
GIDS-gelden C 20.000,- - per jaar. (de GIDS-gelden lopen t /m 2021) 

GIDS- gelden (Gezond In De Stad) zijn bedoeld om gezondheidsachterstanden, in de breedste zin van het woord, 
te verminderen. Aangezien de diverse acties op het gebied van preventie heel divers zijn kan er afhankelijk van 
de actie ook gekeken worden naar budgetten binnen andere programma's binnen de begroting, zoals sport, 
armoedebeleid, huisvesting, groenvoorziening et cetera. En soms is er well icht helemaal geen financiële 
ondersteuning nodig. Uiteraard wordt in overleg bekeken welk budget waar het beste voor ingezet kan worden. 

Personele consequenties: 
Net als bij de financiële consequenties zal er ook gekeken moeten worden naar de benodigde ondersteuning die 
er van de gemeentelijke werknemers wordt gevraagd. Die uren zullen in overleg in de werkplannen moeten 
worden opgenomen de komende jaren. 

Juridische consequenties: 
n.v.t. 

Informatisering I Automatisering: 
n.v.t. 

Participatieladder/code: 
Het feit dat de interesse en opkomst bij zowel de totstandkoming van de Kadernota als ook bij de avond over 
het Uitvoeringsprogramma zo hoog was wijst op een grote mate van gedeelde verantwoordelijkheid op het 
gebied van gezondheid en preventie. Als bijlage 3 is een lijst opgenomen met een overzicht van de aanwezige 
samenwerkingspartners op de avond over het uitvoeringsprogramma. 
Door diverse acties vanuit het veld op te halen en ook door de indieners daarvan zelf te laten uitwerken wordt 
deze gezamenlijke opgave alleen nog maar verder onderstreept. Het is nu zaak om de ideeën op een dusdanige 
manier uit te werken dat de indieners hun eigen idee blijven herkennen en kunnen uitvoeren. 

Communicatie: 
Onze samenwerkingspartners die aanwezig waren op 18 april hebben allen een terugkoppeling gekregen van de 
uitkomsten. Het uitvoeringsprogramma zal ook met hen gedeeld worden en wi j zullen de initiatiefnemers, voor 
zover dat nog niet gebeurd is, allen benaderen met de vraag of zij hun idee verder willen uitwerken en welke 
vorm van ondersteuning zij daarvoor nodig denken te hebben. Bij de jaarlijkse evaluatie zullen zij ook betrokken 
worden. 

Overige consequenties: 
n.v.t. 
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