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vast stellen regionale gezondheidsvisie

Geadviseerd besluit
1. De regionale gezondheidsvisie vast te stellen als richtlijn voor de uitvoering van het lokaal
gezondheidsbeleid

Toelichting op beslispunten
Per 4 jaar publiceert VWS op basis van de Wet publieke gezondheid een nota. Gemeenten dienen
vervolgens binnen 2 jaar na het verschijnen van deze nota, lokaal beleid vast te stellen.
De afgelopen 8 jaar is bedoelde nota in de regio Arnhem in twee delen geformuleerd en
vastgesteld: een regionale nota met een lokale pendant.
Ten opzichte van de vorige periode van 4 jaar is de regionale samenwerking om te komen tot één
gemeenschappelijk gedragen document voor de publieke gezondheid uitgebreid met de regio West
Veluwe Vallei. Deze beide regio’s samen (Arnhem en West Veluwe Vallei) zijn gelijk aan de hele
Veiligheids- en gezondheidsregio van de VGGM.
In afwijking van de voorgaande jaren heeft VWS geen nieuwe nota gepubliceerd maar heeft voor de
nieuwe beleidsperiode voor een beleidsbrief gekozen.
Regionaal is gezamenlijk vooraf aan de publicatie van deze beleidsbrief in samenspraak met
raadsleden en wethouders gestart met het verkennen van de publieke gezondheid anno 2015 e.v.
Omdat de regio 16 gemeenten omvat is de keuze gemaakt om met een visie te komen die door alle
gemeenten gedeeld kan worden en op lokaal niveau voor passende uitwerking ruimte biedt.
De visie is gebaseerd op de meest recente inzichten op het gebied van de publieke gezondheid en
de rol van de overheden. Tevens is een duidelijk verband gelegd met de transitie en de
transformatie van het sociaal domein. Publieke gezondheid staat niet los van de maatschappelijke
ontwikkelingen. Daarmee biedt de geformuleerde visie moderne en integrale richtlijnen, kaders,
voor de lokale uitvoering.

Voorstel aan de raad

Beoogd efect
De visie heeft tot doel de plaats en rol van gezondheid vanuit de optiek van de
verantwoordelijkheden van gemeenten, te verbinden met het sociaal domein. Hierdoor is een
integrale benadering mogelijk, die niet direct ziet op gezondheid, maar op de randvoorwaarden
voor en de efecten van gezondheid, en dus bij uitstek gericht op preventie. De richting die wordt
gegeven is welke inzet kunnen we integraal samenhangend plegen om de randvoorwaarden voor
gezondheid zo optimaal mogelijk te maken. Dat loopt dus uiteen van groene wijken tot leefstijl
coaches.

Kader
Het kader voor de visie bestaat naast het wettelijke kader van de Wet publieke gezondheid (Wpg)
uit de regionale en lokale nota’s en notities inzake zowel het sociaal domein als ook ruimtelijke
ordening (de groene wijken bijvoorbeeld).

Argumenten
De regionale visie behelst alle nieuwe uitgangspunten en richtingen ten aanzien van de publieke
gezondheid, landelijk en internationaal, en legt een duidelijk verband met het sociaal domein en
met ruimtelijke ordening. Daarmee verbindt de publieke gezondheidzorg zich hiermee en vice
versa. Daarmee is deze visie richtinggevend voor het lokaal beleid. Ook het richting geven aan
lokaal beleid voor de uitvoering past bij de wijze waarop uw raad gestalte geeft aan de
transformatie van het sociaal domein. In uw nota van oktober 2015 spreekt u namelijk over
richtingen en richtlijnen. Daarmee wordt de flexibiliteit van ontwikkeling en uitvoering geborgd die
nodig is voor een transformatie vanuit een integrale benadering.

Kanttekeningen
Met het vaststellen van de regionale visie als richtlijn voor lokaal beleid voldoet u tevens aan de
wettelijke eis van het vaststellen van lokaal beleid binnen 2 jaar na het verschijnen van de
landelijke nota (nu in de vorm van een landelijke beleidsbrief).
Landelijk gezien kan deze visie als nova worden gezien, omdat wij de eerste volledige
gezondheidsregio zijn die tot één regionale visie zijn gekomen. Dit wordt dan ook landelijk als
voorbeeld gezien.

Draagvlak
Vooraf aan het formuleren van de visie heeft afstemming plaatsgevonden tijdens een
inspiratiebijeenkomst (medio 2015) met raadsleden en wethouders van alle 16 gemeenten. Hierin
stonden centraal de presentatie van mw. Huber over de gekantelde visie op ‘wat is gezondheid’ en
de presentatie van het radermodel van de GGD zoals dat in de visie als sturingsinstrument is
opgenomen.

Aanpak/Uitvoering
De visie is in 3 lagen opgebouwd en verschijnt in digitale vorm. De eerste laag betreft de tekst zoals
u die leest in een papierenversie. De 2 laag bestaat uit de links die zijn ingebouwd. Via deze links
kunt u direct bij alle relevante achterliggende informatie. De 3 e laag bestaat uit een beperkt aantal
bijlagen.
Door te kiezen voor deze opbouw zijn we erin regionaal in geslaagd om de visie zo kort als mogelijk
te houden terwijl toch alle informatie ontsloten wordt.
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De visie is ook als Pdf te verkrijgen of te downloaden. De essentie van de visie is daarin helder
verwoord. De links ontbreken weliswaar maar het is geen optie om alle gelinkte stukken aan de
visie toe te voegen omdat dit dan een enorm boekwerk zou worden.

Communicatie
Nadat de visie is vastgesteld als lokale richtlijn voor integraal beleid, wordt deze gedeeld met alle
teams, zodat bij alle besluiten waar gezondheid een rol speelt, gezondheid ook direct wordt
betrokken.
De visie zal integraal op onze site worden geplaatst, als digitaal document, zodat onze inwoners
ook kennis kunnen nemen van de visie en daarbij alle relevante achterliggende informatie
gebundeld aangeboden krijgen.
De visie wordt ter inzake gelegd en er wordt een persbericht in de Hoog en Laag geplaatst.

Financiële consequenties
Geen

Juridische consequenties
Geen

WMO-aspecten
Gezondheid in haar diverse verschijningsvormen is randvoorwaardelijk voor het hele sociaal domein
en ook voor ruimtelijke ordening. Daarmee is de visie bij uitstek verbonden aan de Wmo.

Duurzaamheid
Indirect is gezondheid verbonden aan duurzaamheid. Niet alleen de milieu aspecten spelen daarin
een rol, maar ook de sociaal maatschappelijke.

Efect op vermindering regeldruk
Niet van toepassing

Alternatieven
Er zijn meerdere alternatieven mogelijk waaronder het zelf opstellen van een nota publieke
gezondheid of het niet aan u ter vaststelling aanbieden van deze visie als richting gevend
document voor de invlechting van de publieke gezondheid binnen het sociaal domein. Gezien
echter de regionale bestuurlijke wens om zoveel als mogelijk vanuit één lijn naar de publieke
gezondheid te kijken en omdat de VGGM als uitvoerder de hele regio bedient, adviseren wij u om de
visie conform het voorstel vast te stellen.
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