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Voorgesteld raadsbesluit
De nota Lokaal Gezondheidsbeleid 2012 – 2015 vast te stellen.

Samenvatting
Iedere gemeente is wettelijk verplicht om iedere vier jaar een nieuw Lokaal gezondheidbeleid te
formuleren. Daarnaast heeft de gemeente belang bij gezonde inwoners die deel kunnen nemen
aan de samenleving. Voor de komende periode gaat de gemeente Velsen inzetten op een
vijftal speerpunten. De speerpunten zijn:
- meer bewegen en sporten;
- minder overmatig alcohol- en genotmiddelen gebruik onder jongeren;
- voorkomen van depressie en eenzaamheid;
- betere gezondheid voor mensen met een laag inkomen;
- verbeteren van de leefomgeving.
Aanleiding
Iedere gemeente dient iedere vier jaar binnen de kaders van het landelijke beleid een nota
Lokaal gezondheidsbeleid vast te stellen. Voor de periode 2012 – 2015 is er een nieuwe
beleidsnota geformuleerd met daarin de prioriteiten en doelstellingen voor Velsen. De nieuwe
nota volgt de nota ‘Fit in Velsen’ 2008 – 2011 op.
Programma
Programma 3 Maatschappelijke Zorg
Kader
- De Wet publieke gezondheid
- Collegeprogramma Velsen 2010 – 2014
- Landelijke nota ‘Gezondheid Dichtbij’ 2011.
- Wet maatschappelijke ondersteuning en Wet op de jeugdzorg
- Raadsessie 29 september 2011; bespreeknotitie Lokaal Gezondheidsbeleid 2012 – 2015.

Beoogd doel en effect van het besluit
Het beschermen en bevorderen van de gezondheid van inwoners in Velsen. Dit gebeurt door
uitvoering te geven aan de acties en interventies in het kader van de in de nota beschreven
prioriteiten en doelstellingen.

Directe maatschappelijke consequenties
Geen
Argumenten
Gezonde inwoners kunnen beter meedoen in de samenleving en doen minder vaak een beroep
op zorg en ondersteuning. Regie op samenwerking en afstemming tussen organisaties
verbetert de zorg voor inwoners, maar kan (op de lange termijn) ook financiële voordelen
opleveren. Deze financiële voordelen vloeien echter niet altijd terug naar de gemeente.
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Inspraak, participatie etc.
In september 2011 is de startnotitie Lokaal Gezondheidsbeleid 2012 – 2015 besproken in een
raadsessie. In november 2011 is er een bijeenkomst met partners en belangengroepen
geweest waarbij de richting van het beleid voor de komende jaren is besproken.
Naar aanleiding van de input uit deze bijeenkomsten is de nota Lokaal Gezondheidsbeleid
aangescherpt.
Alternatieven
Het vaststellen van Lokaal gezondheidsbeleid is een wettelijke verplichting. De Inspectie voor
de Gezondheidszorg controleert gemeenten of daaraan wordt voldaan.
De gemeenteraad heeft binnen de gestelde kaders ruimte om lokale keuzes te maken.
Daarnaast kan op inhoudelijke gronden, bijvoorbeeld op basis van de specifieke lokale
gezondheidssituatie, worden afgeweken van gestelde landelijke speerpunten. In de raadsessie
van 29 september 2011 zijn mogelijke alternatieven besproken. Daar waar mogelijk zijn de
suggesties verwerkt in de nota.
Risico’s
Voor zover bekend zijn er geen risico’s.
Financiële consequenties
Het besluit heeft geen financiële consequenties. Alle interventies zijn onderdeel van de
meerjarenbegroting.
Het college is voornemens beweegcoaches aan te trekken. De financiële consequenties
worden afgewogen bij de besluitvorming over de voorjaarsnota
Uitvoering van besluit
De speerpunten worden iedere vier jaar gemonitord in de gezondheidsenquêtes door de GGD
Kennemerland en de tweejaarlijkse Leefbaarheidsmonitor. In de uitvoeringsperiode van deze
beleidsnota wordt bijgehouden in welke omvang activiteiten hebben plaatsgevonden en welk
bereik daarmee is gerealiseerd.

Bijlagen – onderdeel uitmakend van het besluit
De nota Lokaal gezondheidsbeleid 2012 – 2015
Bijlage 3 ‘interventies’ van de nota Lokaal gezondheidsbeleid 2012 - 2015.
Achterliggende stukken – relevante aanvullende of historische informatie
De kadernota Fit in Velsen 2008 – 2011 (26-06-2008)
De tussenrapportage Fit in Velsen. (12-10-2010)
Startnotitie Lokaal gezondheidsbeleid 2012 – 2015 (29-09-2011)

Burgemeester en wethouders van Velsen
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