
õ
Pro>t-

.?s¡r> GEMEENTE vvEERT

Onderwerp

Lokaal Gezondheidsbeleid

Voorstel
1. De evaluatie van het Lokaal Gezondheidsbeleid actieprogramma 2017-2018 vast te

stellen.
2. Het actieprogramma Lokaal Gezondheidsbeleid 2019 vast te stellen.
3. Het plan van aanpak'Gezondheidsbeleid Weert Positief Gezond 2020-2023'vast te

stellen.
4. De raad te informeren via een Raadsinformatiebrief.

Inleiding
De Wet publieke gezondheid (WpS) schrijft voor dat gemeenten 4 jaarlijks een lokale nota
gezondheidsbeleid vaststellen. De werkingsduur van de huidige nota Lokaal
Gezondheidsbeleid is nog geldig tot en met 2020. Het daarbij behorende actieprogramma
2OL7-2018 dient geëvalueerd- en aangevuld te worden met acties voor 2019. In 2019
wordt tevens gestart met het vormgeven van de nieuwe nota lokaal gezondheidsbeleid.
Dit gebeurt vanuit de visie van Positieve Gezondheid en sluit aan bij de speerpunten uit
het Nationaal Preventieakkoord. Een plan van aanpak is hiervoor opgesteld.

Beoogd effect/doel
Evalueren van het actieprogramma 2017-2018 en opstellen van een nieuw
actieprogramma voor 2019. Tevens uitvoering geven aan het plan van aanpak om te
komen tot een nieuwe nota lokaal gezondheidsbeleid met een looptijd van 4 jaar (2O2O-
2023).

Argumenten
1. Uit de evaluatie blijkt dat de gezondheid bevorderende activiteiten uit het
actieprog ra m ma 20 1 7 - 20 1 B zijn u itgevoerd.
Op een beperkt aantal onderdelen kan de voortgang een extra stimulans gebruiken, maar
de resultaten zijn overwegend positief.
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2. Het actieprogramma Lokaal Gezondheidsbeleid wordt voor één jaar opgesteld
Het jaar 2019 is een overgangsjaar. Met ingang van 2020 is er een nieuwe meerjarige
nota gezondheidsbeleid, deze wordt opgesteld vanuit de visie'Positieve Gezondheid'en
sluit aan bij de speerpunten van het Nationaal Preventieakkoord.

3. Nota lokaal gezondheidsbeleid is verplicht en gewenst
Vanuit wettelijke kaders is een 4 jarig beleidskader ten aanzien van gezondheidsbeleid
verplicht. Daarnaast zijn ontwikkelingen (o.a. Positieve Gezondheid, preventie kracht van
zorg, lokale initiatieven) aanleiding om nieuwe lokaal gezondheidsbeleid vorm te geven.

Het plan van aanpak beschrijft het proces om te komen tot dit nieuwe beleld.

4. De raad dient geïnformeerd te worden.
De raad dient op de hoogte te worden gesteld van de uitkomsten van de evaluatie van het
huidige gezondheidsbeleid en het actieprogramma 2019. Daarnaast dient de raad
geïnformeerd te worden over het plan van aanpak om te komen tot nieuw
gezondheidsbeleid. Tijdens dit traject wordt de raad betrokken bij het vormen van de
inhoud van het nieuwe gezondheidsbeleid en heeft zij een rol in de besluitvorming-

Kanttekeningen en risico's

Het actieprogramma 2019 borduurt voott op activiteiten die al zijn ingezet en dient als
overbrugging naar een bredere en meer integrale benadering van gezondheidsbeleid vanaf
2020. Het actieprogramma kan gaandeweg nog worden aangepast mocht dat nodig zijn.

Financiële, personele en juridische gevolgen
Omdat er sprake is van voortzetting van de huidige activiteiten in 2019 heeft dit voorstel
geen financiële of personele gevolgen.

Duurzaamheid
Niet van toepassing

Uitvoering/evaluatie
Vanaf 2019 wordt het nieuwe gezondheidsbeleid vorm gegeven. Deze zal ingaan in 2020
met een looptijd van 4 jaar.

Commun icatie/ pa rtici patie
De raad wordt geïnformeerd door middel van een Raadsinformatiebrief.

Overleg gevoerd met
Intern:

R. Klaessen, beleidsadviseur Jeugd
L. Vriens, beleidsadviseur Wmo
F. van Beeck, teamleider zorg en participatie

Extern

Niet van toepassing

Bijlagen:
1. Evaluatie activiteiten 2077-2OtB en aanpak 2019
2. Plan van aanpak'Gezondheidsbeleid Weert Positief Gezond 2020-2023'
3. Concept Raadsinformatiebrief
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