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Antwoorden op gestelde vragen in de commissie Welzijn d.d. 24 juni (bijlage 4)
Nieuwe cijfers van laatste monitoren GGD, opgenomen in het evaluatiedocument van de
beleidsbrief (+ 3 bijlagen: monitoren 0-4 jaar, volwassenen en senioren, bijlagen 5, 6 en 7)
Jaarplan gezondheidsbeleid 2013-2014 (bijlage 8)

Inleiding:
Tijdens de vergadering van de commissie Welzijn d.d. 24 juni zijn vragen ter verheldering en aanvulling
gesteld bij de Beleidsbrief Lokaal Gezondheidsbeleid 2013-2016. Daarnaast was de toezegging gedaan om
in de zomer met een jaarplan te komen ter aanvulling op de beleidsbrief.
Kernboodschap:

Lokaal Gezondheidsbeleid is een integraal beleidsterrein dat in de huidige fase van transities in het sociale
domein een grotere rol speelt dan voorheen. Naast de aandacht voor de thema's 'gezond gewicht',
'verslaving' en 'eenzaamheid en depressie bij ouderen' is het voor de gemeente van belang om de
samenwerking met partners te verstevigen en op te bouwen met het doel de ondersteuning voor inwoners
te borgen. De gemeente kan dit alleen in samenwerking met de sterke samenleving met als belangrijke
pijler de eigen kracht van de inwoners.
Gezondheidsbeleid is een dynamisch beleid dat in de huidige fase niet exact voor een periode van vier jaar
te bepalen is. De beleidsbrief geeft het kader. De beantwoording van de vragen geeft een aanvullend beeld
van de huidige activiteiten waarop de gemeente stuurt en van de richting die we met het integraal beleid
opgaan.
Voor de gekozen thema's is het van belang te onderbouwen wat het belang en wat de effectiviteit is. Cijfers
zijn daarbij noodzakelijk. In de bijlagen gaan de meest recente cijfers van de monitoren van de GGD (nog
niet opgenomen in de beleidsbrief): die van de leeftijdscategorieën 0-4 jaar, volwassenen en senioren.
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Vervolg:
De cijfers die opgenomen zijn in deze raadsinformatiebrief dienen als nulmeting voor de evaluatie van het
beleid. In de beleidsperiode van deze beleidsbrief zullen meer cijfers beschikbaar komen. Deze worden in
de volgende jaarplannen en in de evaluatie meegenomen.
Bijlagen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

13R.00081 Het raadsvoorstel van de beleidsbrief d.d. 16 april 2013
13L01133 De Beleidsbrief Lokaal Gezondheidsbeleid 2013-2016
13L01134 Het Beleidskader bij de Beleidsbrief
13i.03378 Technische vragen van de Commissie Welzijn 24 juni 2013
13i.03379 Aanvulling evaluatieplan van de Beleidsbrief
13.013094 Resultaten gezondheidsmonitor 0-4 jaar 2012, GGD
13.022591 Resultaten gezondheidsmonitor volwassenen en senioren 2012, GGD
13i.03380 Jaarplan gezondheidsbeleid 2013-2014.
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