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Geadviseerd besluit 
De regionale- en lokale kadernota “Gezond Verbinden” met één jaar te verlengen tot 1 januari 

2016. 

 

Toelichting op beslispunten 
Iedere gemeente moet volgens de Wet publieke gezondheid (Wpg) elke vier jaar een nota 

gezondheidsbeleid opstellen. Hierin geeft de raad aan hoe het college uitvoering moet geven aan 

de wettelijke taken op het gebied van publieke gezondheidszorg. De nota wordt gebaseerd op 

epidemiologische gegevens betreffende de gezondheidstoestand van de bevolking, beschrijft wat 

de speerpunten van beleid zijn en op welke wijze de gemeente uitvoering gaat geven aan het 

beleid. De wet schrijft voor dat de gemeentelijke nota's tenminste binnen twee jaar na het 

verschijnen van de Rijksnota Volksgezondheid moeten zijn vastgesteld. 

Elf gemeenten in de regio Arnhem hebben in 2011 een regionale (meerjaren) kadernota voor het 

gezondheidsbeleid ontwikkeld. De regionale- en de lokale nota zijn de  kaders die de raad heeft 

vastgesteld (besluit van 28 maart 2012) en lopen tot 1 januari 2015 ("Gezond Verbinden 2012-

2014"). 

Als gevolg van het uitblijven van een nieuwe Rijksnota Volksgezondheid en de diverse 

ontwikkelingen op het gebied van het sociaal domein wordt geadviseerd om de looptijd van de 

nota’s te verlengen met één jaar (tot 1 januari 2016). In het BReSDo (Bestuurlijk Regionaal Sociaal 

Domein Overleg) is regionaal overeenstemming bereikt om de raden voor te stellen de nota met 

een jaar te verlengen.  

 

Beoogd effect 
In afwachting van de nieuwe rijksnota en de regionale gezondheidsnota kan het vigerend beleid 

waarop de uitvoering berust verder in stand blijven. 

 

Kader 
De Wet publieke gezondheid en de Rijksnota Volksgezondheid. 
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Argumenten 
Aan het voorstel om in te stemmen met het verlengen van de regionale nota liggen de 

volgende overwegingen ten grondslag: 

1. De Wpg schrijft voor dat de lokale nota gezondheidsbeleid binnen twee jaar na het 

verschijnen van de rijksnota moet worden vastgesteld. Hierin moeten de speerpunten 

van het Rijk in acht worden genomen. De landelijke nota is er nog niet en zal naar alle 

waarschijnlijkheid in 2015 verschijnen. De huidige rijksnota “Gezondheid dichtbij”’ is 

zodoende nog van kracht. Inmiddels is wel de Volksgezondheid Toekomst 

Verkenningen 2014 uitgebracht door het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid 

en Milieu). Daarin rapporteert het RIVM elke vier jaar over de ontwikkeling van de 

volksgezondheid in Nederland. De inzichten hieruit vormen een belangrijke basis voor 

de nieuwe landelijke nota Volksgezondheid van het ministerie van Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport. 

2. De decentralisaties in het sociaal domein zijn per 1 januari 2015 een feit. 

Gezondheidsbeleid levert een belangrijke bijdrage aan de doelen van de nieuwe 

wettelijke taken van de gemeente. Het past binnen ons beleid om de lokale nota 

integraal te ontwikkelen. Het ligt dan ook voor de hand om de lokale uitwerking van 

de regionale nota hierop te laten aansluiten en de uitvoering integraal ter hand te 

nemen. 

3. In de regionale kadernota hebben de regio-gemeenten een aantal regionale ambities 

vastgesteld. De uitgangspunten in het regionale beleid blijven onverkort van 

toepassing en betreffen: terugdringen van overgewicht, alcoholgebruik en psychische 

problematiek (doelgroep Jeugd), psychische gezondheid volwassenen, seksuele 

gezondheid jongeren en ouderengezondheidszorg. Ditzelfde geldt voor de lokale 

pendant van de regionale nota. 

 

Kanttekeningen 
Geen 

 

Draagvlak 
In het Bresdo (bestuurlijk overleg regionaal sociaal domein) is het voorstel om de gezondheidsnota 

een jaar langer van kracht te laten zijn besproken. Dit voorstel wordt regionaal breed gedragen. 

 

Aanpak/Uitvoering 
Er komt een startnotitie waarin u als raad op hoofdlijnen kaders mee kunt geven voor de 

uitwerking van het regionale en het lokale deel. U wordt geïnformeerd over de voortgang en krijgt 

tenslotte de beleidsdocumenten ter vaststelling voorgelegd. 

 

Communicatie 
Dit besluit wordt volgens de daartoe geëigende kanalen bekend gemaakt. 

 

Financiële consequenties 
Geen 

 

Juridische consequenties 
De huidige nota waarop de uitvoering berust blijft vigerend beleid. 
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WMO-aspecten 
Gezondheidsbeleid is een integraal maar toch specifiek ondersteunend onderdeel van het Wmo 

beleid. 

 

Duurzaamheid 
Het ondersteunen van gezondheid middels landelijk, regionaal en lokaal beleid draagt bij aan een 

gezonde samenleving. 

 

Effect op vermindering regeldruk 
Niet van toepassing 

 

Alternatieven  

Gezien het feit dat het rijk nog geen nieuwe rijksnota gezondheid heeft vastgesteld en er geen 

directe noodzaak is om de huidige nota te vervangen, de speerpunten gelden nog steeds, is geen 

redelijk alternatief aan te bieden. 

 


