verschillen

Gezondheid

eenzaamheid

Depressie +

Bewegen en
overgewicht
BO leerlingen
jongeren
jeugd
jeugd
ouderen
lage ses groepen

Combinatiefunctionarissen
Jeugd Sport Pas
Buurtsport
Aangepast sporten
Kinderen doen mee
Valpreventie
Beweegcoaches+ sportimpuls

lokaal
lokaal
lokaal
lokaal
lokaal
lokaal
lokaal
lokaal

lokaal/regio

Geldkompas

kwetsbare ouderen
lage inkomens

lokaal

Ervaren gezondheid Sportactiviteiten jeugd uitvoering jeugd
van inwoners met
aandachtswijken (ik lekker fit/
lage SES neemt toe combinatiefuncties/ buurtsport)
Voor- en Vroegschoolse
kinderen 0 - 4 jarigen
lokaal
Educatie (VVE).
Beweegcoach + sportimpuls
inwoners lage SES en

algemeen
mantelzorgers
lokaal
ouderen
kwetsbare ouderen en
lokaal
gehandicapten

(allochtone) vrouwen
algemeen

BO

doelgroep

Ik Lekker Fit

interventie

minder jongeren en Liever bewegen dan moe
volwassenen hebben Preventie workshops depressie
depressieverschijnse in gezondheidscentra
Publieksvoorlichting
Mantelzorg ggz
minder ouderen
Kunst van het ouder worden
Maatjesproject
voelen zich eenzaam
Beweegcoach + sportimpuls

aantal ouderen dat
voldoende beweegt
neemt toe

daling aantal
jongeren met
overgewicht

uitvoering interventies 2012 - 2013
Speerpunten
doel

€ 30,000
€ 20,000

wmo

armoedebeleid

wmo

begroting

bewegen
MJB

zie speerpunt

bewegen
MJB progr. 3

zie speerpunt

zie speerpunt
bewegen

MJB progr. 3

MJB progr. 3

MJB Actieplan
V&Beweging.
MJB progr 6
MJB progr 6
MJB progr.3
MJB progr 6
MJB prog
MJB progr.3
€ 80,000 voorjaarsnota 2012
€ 10,000
€ 300,000
€ 53,000
€ 105,000
€ 4,500

budget

wmo

sport
sport
sport
wmo
sport
sport
wmo

beleid

Wakkere ouders

Publieksvoorlichting Alcohol en
Drugs
Informatieavonden

en

luchtkwaliteitverbeter

leefbaarheid
luchtkwaliteit
en leefbaarheid bevorderen en
Voldoende groen behouden
Aanpak huiselijk geweld
Stevig ouderschap

Fietsbeleidsplan
Binnenlucht kwaliteit scholen
Recreatie en openbare ruimte

APV: verbod alcoholgebruik op
de openbare weg
Aantal jongeren dat Preventie roken koppelen aan
rookt neemt af
schoolgezondheidsbeleid
Project De Gezonde School en
Genotmiddelen (DGSG)
aantal rokers neemt Handhaving rookverbod
openbare gelegenheden
af

alcoholpreventie
algemeen

Adviesgesprekken

Promoten nieuwe campagne
Wakkere ouders

Alcohol/ roken Alcoholgebruik jeugd Project De Gezonde School en
Genotmiddelen (DGSG)
neemt verder af
DGSG lesprogramma BO
Peer-group festivals/
Deskundigheidsbevordering
onder de aandacht brengen bij
jongerenwerkers,
Website Drugsinfoteam

regionaal

regionaal

regionaal

algemeen
algemeen
jeugd

algemeen
scholen
algemeen

nvt

nvt

veiligheid

(DGSG)

lokaal
BOR
lokaal
regio
wmo
regio en lokaal cjg

€ 24,000 MJB. BO.mo
€ 47,500 MJB. Programma 4

rijkssubsidie GGD
MJB gemeente Velsen

MJB programma 3.

OGGZ Kompas
gem.Haarlem
Halt en OGGZ
Kompas

Halt en OGGZ Kompas

€ 25,000 MJB programma 3.

nvt
veiligheid en wmo

wmo

wmo

wmo

wmo

regio en lokaal recreatie en milieu
regionaal
basisonderwijs

alle inwoners
lokaal
Basis onderwijs groep
7 en 8.
VO leerlingen en
ouders. Leerkrachten Lokaal
alle inwoners

uitgaande jeugd en
ouders

alle inwoners

en zorg
website voor (jonge)
consumenten
VO leerlingen
uitgaande jongeren+
ouders
VO leerlingen en
ouders
alle inwoners

VO leerlingen en
ouders. Leerkrachten
lokaal
BO en ouders
uitgaande jeugd
professionals welzijn

,

