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 2013 VOORSTELLEN    

Afdeling:   Beleid  Leiderdorp, 12-03-2013 

Onderwerp:  Nota Lokaal gezondheidsbeleid  Aan de raad.  

 

 

Beslispunten 

1. De nota ‘Lokaal gezondheidsbeleid van Leiderdorp  2013-2016' vast te stellen.  
 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

In het kader van de Wet publieke gezondheidszorg (Wpg) zijn gemeenten verantwoordelijk 
voor het schrijven van een nota lokaal gezondheidsbeleid, waarin doelen van de gemeente 
op het gebied van de bescherming en bevordering van de gezondheid worden 
beschreven. Gemeenten dienen de lokale nota’s binnen 2 jaar na het verschijnen van de 
landelijke nota te hebben vastgesteld. Dit betekent dat de gemeente in september 2013 
een nieuwe nota lokaal gezondheidsbeleid moet hebben vastgesteld.  
De nota lokaal gezondheidsbeleid 2008-2012 'Gemeente Leiderdorp; een goede 
gezondheid van jongs af aan' liep eind 2012 af. In de nota Lokaal gezondheidsbeleid van 
de gemeente Leiderdorp 2013-2016 zijn doelen, actiepunten en resultaten beschreven 
voor de komende 4 jaar. 
 
1.b Voorgeschiedenis 

Ter voorbereiding op de nieuwe nota is de vorige beleidsperiode geëvalueerd. Op basis 
van het landelijke, regionale en lokale kader zijn de aandachtsgebieden en doelgroepen 
bepaald.  Bij de uitwerking van het beleid is de input van het maatschappelijke middenveld 
gebruikt.  
De conceptnota heeft 6 weken ter inzage gelegen. Hier hebben diverse jongeren, 
maatschappelijke organisaties, professionals en de wmo-adviesraad op gereageerd. Deze 
reacties zijn verwerkt in een overzicht en is de nota waar nodig aangepast. De reacties op 
de conceptnota hebben niet geleid tot aanpassing van de uitgangspunten van het beleid.  
 

1.c Samenhang beleidsvelden 

Het lokaal gezondheidsbeleid heeft raakvlakken met Wmo beleid, Jeugdbeleid,  
Integraal veiligheidsbeleid, Sportbeleid, Speelruimtebeleid, Beleid en beheer openbare 
ruimte, Subsidiebeleid, Minimabeleid  en Onderwijs. De nota is integraal opgesteld.   
 
Bij de ontwikkeling van de nota lokaal gezondheidsbeleid is ook sprake van regionale 
samenhang. In samenwerking met de GGD  HM is de regionale nota 
volksgezondheidsbeleid 2013-2016 ‘Gezonder in de buurt’  opgesteld. In de nota worden 
de speerpunten uit de landelijke nota omarmd. De nota dient als inhoudelijke basis voor de 
lokale nota’s volksgezondheid. 
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2 Beoogd effect 

Met het vaststellen van de nota lokaal gezondheidsbeleid 2013-2016 kan in de komende 
jaren uitvoering worden gegeven aan het lokaal gezondheidsbeleid en de daaraan 
verbonden actiepunten. 
 
 

3 Argumenten 

1.1 Het is een wettelijke taak van de gemeente om een nota lokaal gezondheidsbeleid op 
te stellen. 
Gemeenten hebben, op basis van de WPG, de bestuurlijke verantwoordelijkheid om 
maatregelen te nemen om de gezondheid van de bevolking, of specifieke groepen 
daaruit, te beschermen en te bevorderen. In het kader van de Wet publieke 
gezondheidszorg (Wpg) zijn gemeenten verantwoordelijk voor het schrijven van een nota 
lokaal gezondheidsbeleid, waarin doelen van de gemeente op het gebied van de 
bescherming en bevordering van de gezondheid worden beschreven. Gemeenten dienen 
de lokale nota binnen 2 jaar na het verschijnen van de landelijke nota te hebben 
vastgesteld.  
 
1.2 De ambities zijn actueel en realistisch. 
Het ambitieniveau is haalbaar binnen de beschikbare middelen. 
 
1.3 Na vaststelling van de nota kan het college de uitvoering van de beleidsdoelstellingen 
ter hand nemen. 
Nadat de nota is vastgesteld kan het college met de uitvoering van de verschillende 
doelstellingen starten.  
 
1.4 Jongeren, eerstelijns professionals en maatschappelijke organisaties zijn betrokken bij 
de totstandkoming van de nota. 
De behoeften en knelpunten van betrokkenen zijn als input voor de nota meegenomen. 
Daarnaast heeft de nota ter inzage gelegen. Tijdens de inspraakperiode zijn er een aantal 
reacties binnengekomen. De reacties op de conceptnota hebben niet geleid tot aanpassing 
van de uitgangspunten van het beleid. 
 

1.5 De uitwerking van het lokaal gezondheidsbeleid sluit aan bij de landelijke en regionale 
kaders en bij de situatie van Leiderdorp. 
De  uitgangspunten zijn voortgekomen uit de evaluatie van de vorige nota lokaal 
gezondheidsbeleid, regionale en landelijke kaders en lokale gezondheidscijfer en 
inzichten die verkregen zijn uit bijeenkomsten met het veld.  
 

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

1.1 Het resultaat van de nota is afhankelijk van de betrokken partijen en van de 
beslissingen binnen andere beleidsterreinen. 
Het lokaal gezondheidsbeleid wordt binnen bestaande middelen uitgevoerd. Het lokaal 
gezondheidsbeleid heeft naast de bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling RDOG 
geen eigen budget. De activiteiten die in de nota lokaal gezondheidsbeleid worden 
genoemd, worden uitgevoerd door de GGD HM of zijn opgenomen in beleidsplannen van 
andere beleidsterreinen, of zijn opgenomen in het subsidieprogramma of zijn opgenomen 
in de gemeentelijke begroting. Dit betekent dat als daar wijzigingen in  worden 
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doorgevoerd, dit zijn weerslag kan hebben op de realisatie van de doelen van het lokaal 
gezondheidsbeleid. Daarnaast wordt er bij een aantal activiteiten een beroep gedaan op 
de inzet van maatschappelijk organisaties. Bij de realisatie van die activiteiten zijn we 
afhankelijk van de betrokkenheid en het enthousiasme van de organisaties. 
 
2.2 Op het moment van schrijven zijn geen gezondheidscijfers van 2012 bekend. 
De gezondheidscijfers van volwassenenmonitor en ouderen van de GGD HM 2012 zijn 
nog niet bekend. De cijfers worden half 2013 verwacht. Dit is te laat om mee te nemen bij 
het tot stand brengen van de nieuwe beleidsnota lokaal gezondheidsbeleid. Conform de 
wet dient de lokale nota voor september 2013 te worden vastgesteld. De 
jongerengezondheidspeiling wordt in 2013 uitgevoerd door de GGD. De resultaten van 
het onderzoek zullen in 2014 worden gepubliceerd. De meest recente cijfers die bekend 
zijn van de gezondheidssituatie van Leiderdorp zijn de cijfers uit de gezondheidspeilingen 
van 2008 en 2009. De GGD HM heeft aangegeven dat de cijfers uit 2008/2009 op grote 
lijnen niet significant zullen verschillen met de cijfers uit 2012 en 2013. Als na publicatie 
van de gezondheidspeilingen blijkt dat de gezondheidscijfers uit 2012 en 2013 toch 
significant verschillen met de cijfers uit 2008 en 2009, zullen wij het beleid hier op 
aanpassen. 
 
 

5 Duurzaamheid 

n.v.t. 
 
 

6 Communicatie en participatie 
 

Bij de uitwerking van het beleid is de input van het maatschappelijke middenveld gebruikt. 
In twee bijeenkomsten met het veld zijn de speerpunten, doelgroepen en doelen 
besproken en hebben de maatschappelijke organisaties die betrokken zijn bij 
gezondheidsbevordering in Leiderdorp ons input gegeven voor de invulling van het beleid. 
Daarnaast heeft de nota 6 weken ter inzage gelegen. Tijdens de inspraakperiode zijn er 
een aantal reacties binnengekomen. De reacties op de conceptnota hebben niet geleid tot 
aanpassing van de uitgangspunten van het beleid. 
 
 

7 Kosten, baten en dekking 

Het lokaal gezondheidsbeleid wordt binnen bestaande middelen uitgevoerd. Het lokaal 
gezondheidsbeleid heeft naast de bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling RDOG 
Hollands Midden voor uitvoering van de wettelijke taken in het kader van de Wet publieke 
gezondheid geen eigen budget.  
 
De activiteiten die in de nota lokaal gezondheidsbeleid worden genoemd: 
- worden uitgevoerd door de GGD HM in het kader van de Wet publieke gezondheid en 

vallen onder de gemeenschappelijke regeling RDOG Hollands Midden 2006, of 
- zijn opgenomen in beleidsplannen van andere beleidsterreinen, zoals sportbeleid, en 

worden hier ook uit gefinancierd, of 
- zijn opgenomen in het subsidieprogramma, of 
- zijn opgenomen in de gemeentelijke begroting (ambtelijke capaciteit). 
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8 Evaluatie 

De uitvoering van het beleid zal jaarlijks worden geëvalueerd en zo nodig worden 
bijgesteld. 

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

A.H. Schouten  L.M. Driessen-Jansen 
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Raadsbesluit (2013i00442) 
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Verwerking inspraakreacties (2013i00432) 
 


