
Commissie Samenleving Papendrecht
Voorstel Vergadering van 16 september 2020

Zaaknummer: 2020-0109191Openbaar

nota lokaal gezondheidsbeleid 2020-2023
Bevoegde portefeuillehouder: Kees de Ruijter

Betrokken portefeuillehouder(s): Pieter Paans; Corine Verver-van Geesbergen; 

Wettelijke basis
artikel 160, lid 1 onder b van de Gemeentewet

Wettelijke basis (aanvullend)
Artikel 13 lid 2 Wet publieke gezondheid

Gevraagd besluit
1. De nota lokaal gezondheidsbeleid 2020-2023 vast te stellen.

Inhoud
Inleiding
Gemeenten zijn volgens de Wet publieke gezondheid (Wpg) medeverantwoordelijk voor het 
beschermen en bevorderen van de publieke gezondheid van de inwoners. Zij stellen hiervoor iedere 
vier jaar een nota gemeentelijk gezondheidsbeleid op. Voorgaande jaren werd er een regionale nota 
door de GGD opgesteld. Dit keer is een lokale nota opgesteld met input van de GGD. Daarbij is 
sterker en duidelijker dan in voorgaande jaren nu de link gelegd met het overige gemeentelijke beleid 
dat raakvlakken met of invloed op het gezondheidsbeleid heeft.

Hierin staan de lokale interventies voorop, aangevuld met de verplichte wettelijke taken uit de Wpg die 
veelal regionaal opgepakt worden. De beschreven interventies in de nota zijn gebaseerd op het 
concept positieve gezondheid en een zestal determinanten (factoren die grote invloed hebben). Deze 
zijn toegelicht in de nota. Vervolgens is de nota opgebouwd op basis van de verschillende wettelijke 
taken: 

1. gezondheidsbevordering;
2. gezondheidsbescherming;
3. ziektepreventie;
4. crisisorganisatie;
5. monitoring en epidemiologisch onderzoek.

In deze nota werken we de vijf taken verder uit op basis van onze visie van gezondheid. We 
concretiseren onze ambities in doelstellingen om (tussentijds) te kunnen monitoren en evalueren. Ten 
slotte brengen we het financieel overzicht in kaart.

 

Beoogd effect
We streven ernaar dat álle inwoners in onze gemeente in een als goed ervaren gezondheid kunnen 
leven. Leeftijd, afkomst of een lage sociaal economische status (met name door een lage opleiding of 



2/4

het ontbreken ervan) mogen hierbij geen belemmering vormen en mogen niet leiden tot 
gezondheidsverschillen. Goede gezondheid moet bereikbaar zijn voor iedereen.

Argumenten
1.1    Gemeenten zijn wettelijk verplicht elke vier jaar gezondheidsbeleid vast te stellen.                  
  De Wpg stelt dat gemeenten om de vier jaar hun gezondheidsbeleid actualiseren en opnieuw 
vaststellen. Deze actualisatie vindt op basis van epidemiologische gegevens plaats. 

1.2    Het vaststellen van de nota is een verantwoordelijkheid van de gemeenteraad.                           
 In de Wpg is vastgelegd dat de gemeenteraad een nota lokaal gezondheidsbeleid vaststelt.

1.3    De doelen sluiten nauw aan bij de prioriteiten in de landelijke gezondheidsnota.                          
  Landelijk is afgesproken om voor de periode van de landelijke nota (2020-2024) vier 
gezondheidsvraagstukken met voorrang aan te pakken:

 A. Gezondheid in de fysieke en sociale leefomgeving
 B. Gezondheidsachterstanden verkleinen
 C. Druk op het dagelijks leven bij jeugd en jongvolwassenen
 D. Vitaal ouder worden

Deze gezondheidsvraagstukken komen voort uit de vierjaarlijkse Volksgezondheid Toekomst 
Verkenning (VTV) van 2018 en vormen een aanvulling op de beleidslijnen en landelijke programma’s 
die al lopen, zoals het Nationaal Preventieakkoord. Op deze vraagstukken wordt de grootste ziektelast 
verwacht, kunnen we op deze vraagstukken de grootste gezondheidswinst voor kwetsbare groepen 
bereiken of leiden ze tot kostenbeheersing in de zorguitgaven en het sociaal domein. In deze nota 
hebben we de prioriteiten uit de landelijke nota opgenomen, en werken we deze verder uit.

1.4    De doelen sluiten nauw aan bij de prioriteiten in het Nationaal Preventieakkoord.                       
 Het Nationaal Preventieakkoord bevat doelstellingen over vermindering van roken, alcoholgebruik en 
overgewicht. Deze thema's vindt u binnen het hoofdstuk 'gezondheidsbevordering'.

1.5    De doelen sluiten aan bij ontwikkelingen in het sociale domein.                                                
  De doelen die in de nota gezondheidsbeleid worden voorgesteld, sluiten aan bij ontwikkelingen in het 
sociale domein. Door prioriteit te geven aan het aanpakken van gezondheidsverschillen en het beleid 
specifiek te richten op lager opgeleiden en risicogroepen, wordt hier in preventief opzicht sterk aan 
bijgedragen. 

Kanttekeningen
Geen

Financiën
In de nota is een overzicht van de financiële middelen opgenomen, zoals deze ook in onze 
gemeentebegroting zijn opgenomen. Het voorstel gaat uit van de huidige beschikbare middelen. 

Uitvoering
De uitvoering vindt plaats volgens het bijgevoegde uitvoeringsplan. Hierin is een globale fasering voor 
de looptijd van 4 jaar opgenomen. Het lokaal gezondheidsbeleid wordt grotendeels door de dienst 
Gezondheid & Jeugd (als regievoerder) met diverse uitvoerende partijen voor ons uitgevoerd. 

Communicatie & participatie
Het voorstel is om de nota na vaststelling door uw college aan de Wmo-adviesraad toe te zenden. 

Duurzaamheid & ecologie
Het bevorderen van een gezonde leefstijl van inwoners draagt bij aan duurzame ontwikkeling van 
Papendrecht.
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ICT
N.v.t.

Alle relevante stukken zijn voor u ter inzage gelegd.

Burgemeester en wethouders van Papendrecht,

Bijlagen
1. nota lokaal gezondheidsbeleid 2020-2023.docx
2. uitvoeringsplan lokaal gezondheidsbeleid 2020-2023.docx
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CONCEPT RAADSBESLUIT
Datum: 

De raad van de gemeente Papendrecht,

gelet op 
artikel 160, lid 1 onder b van de Gemeentewet

Artikel 13 lid 2 Wet publieke gezondheid

besluit:

1. De nota lokaal gezondheidsbeleid 2020-2023 vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van ,


