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(Publieks)samenvatting
De gemeente dient iedere vier jaar een nieuw Lokaal gezondheidbeleid te formuleren gebaseerd op de
lokale gezondheidssituatie. Het beleid richt zich op het bevorderen en beschermen van de gezondheid
van inwoners door vooral in te zetten op gezondheidspreventie.
De gemeenteraad moet hiertoe een kadernota vast stellen. In voorbereiding op een kadernota 2012 –
2015 wordt met de gemeenteraad gediscussieerd over de uitgangspunten.
Voorgesteld besluit
Het college besluit:
de bespreeknotitie Lokaal Gezondheidsbeleid 2012 – 2015 vast te stellen en deze ter consultatie voor
te leggen aan de gemeenteraad
Inleiding
Wettelijk dient de gemeenteraad iedere vier jaar binnen de kaders van het landelijke beleid een nota
Lokaal gezondheidsbeleid vast te stellen. De huidige kadernota loopt eind 2011 af. Om draagvlak te
realiseren voor de uitgangspunten, doelstellingen en de te bereiken resultaten voor de komende
periode wordt met de gemeenteraad op basis van een bespreeknotitie discussie gevoerd over de
gewenste richting.
Beoogd maatschappelijk resultaat
Een kadernota Lokaal gezondheidsbeleid wordt opgesteld om de gezondheid van de inwoners van
Velsen te beschermen en te bevorderen. Om zoveel mogelijk draagvlak te realiseren voor een nieuwe
beleidsperiode wordt met de gemeenteraad vooraf gediscussieerd over de te volgen richting.
Kader
Wet Publieke Gezondheid
Collegeprogramma 2010 – 2014
Aanpalend: Wet Maatschappelijke Ontwikkeling, Zorgverzekeringswet, AWBZ.
Argumenten
Gezond zijn en gezond voelen vergroten het welbevinden van inwoners. Gezonde inwoners kunnen
actief mee doen in de samenleving en dringen de kosten van de gezondheidszorg terug.
Maatschappelijk draagvlak

Naast discussie met de gemeenteraad worden gesprekken gevoerd met betrokken organisaties en
belangengroepen.
Financiële consequenties
n.v.t.
Realisatie
Personeel
Binnen de formatie afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling.
Communicatie
De uitkomsten van de discussie met de raad worden verwerkt in een concept kadernota en in het
najaar ter bespreking voorgelegd in een raadssessie.
Planning
7 juli
6/13 september
27 oktober
8 november
15 december

Bespreeknotitie debat Raadssessie
Concept kadernota DT/ college
Concept kadernota Raadssessie
Vaststelling kadernota college
Vaststelling gemeenteraad

Evaluatie
n.v.t. op de bespreeknotitie. Het is een onderdeel van het beleidsproces.
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