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Weert, 12 februari 2019

Onderwerp

Kenmerk
Lokaal Gezondheidsbeleid
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Geachte raadsleden,

Deze raadsinformatiebrief heeft als doel u te informeren over een tweetal zaken met
betrekking tot lokaal gezondheidsbeleid:

1. start van het traject om te komen tot nieuw lokaal gezondheidsbeleid;
2. huidig beleid: evaluatie van activiteiten 2OI7-2018 en actieprogramma 2019.

1. Nieuw lokaal gezondheidsbeleid
De Wet publieke gezondheid (WpS) schrijft voor dat gemeenten 4 jaarlijks een lokale nota
gezondheidsbeleid vaststellen. De huidige nota Lokaal Gezondheidsbeleid heeft een
looptijd tot en met 2020. Voorsorterend op het aflopen van deze nota wordt in 2019
gestart met het traject te komen tot nieuw Lokaal Gezondheidsbeleid.

Positieve gezondheid
Voor het nieuwe gezondheidsbeleid is het gedachtegoed van Positieve Gezondheid een
belangrijk fundament. Daarnaast wordt aansluiting gezocht bij de speerpunten van het
Nationaal Preventieakkoord. Maar bovenal is het nieuwe gezondheidsbeleid gericht op de
lokale (toekomstige) gezondheidssituatie van onze inwoners en te verwachtte
ontwikkelingen waarvoor inzet vanuit gezondheidsbeleid benodigd en/of wenselijk is.

Plan van aanpak
Een plan van aanpak (bijlage 1) is opgesteld om het traject naar nieuw Lokaal
Gezondheidsbeleid goed en doordacht aan te pakken. In co-creatie met het'veld'.
Hieronder verstaan we organisaties binnen de sector gezondheid, belangenbehartigers van
cliëntgroepen, maar vooral ook de inwoners zelf. Ook u, als gemeenteraad, wordt in dit
traject gevraagd input te geven op de inhoud van het nieuwe beleid. Daarnaast heeft u
een rol in de besluitvorming welke beoogd is in het eerste kwartaal van 2020. Dit voelt
nog ver weg en dat is het ook. Echter, trajecten waarin burgerparticipatie en co-creatie
succesbepalende factoren zijn hebben tijd nodig om tot een goed resultaat te komen.
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2. Huidig beleid: evaluatie 2OI7-2OL8 en actieprogramma 2O19
Naast het traject voor het nieuwe Lokaal Gezondheidsbeleid geven we uiteraard uitvoering
aan het huidige Lokaal Gezondheidsbeleid. Jaarlijks vindt er een evaluatie plaats op basis
waarvan we succesvolle activiteiten voortzetten en bijsturen indien nodig. Uit de evaluatie
va¡t 2OL7-2018 (bijlage 2) blijkt dat de gezondheid bevorderende activiteiten uit het
actieprogramma 2O77-2A18 allen zijn uítgevoerd. Op een beperkt aantal onderdelen kan
de voortgang een extra stimulans gebruiken, maar de resultaten zijn overwegend pos¡tief.
Voor 2019, wat wordt gezien als overgangsjaar, is er een nieuw actieprogramma
opgesteld (bijlage 2).

Met vriendelij groet,
Burge en ders,
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Bijlagen:
1. Plan van aanpak'Gezondheidsbeleid Weert Positief Gezond 2O2O-2O23'
2. Evaluatie activiteiten 20L7-2OLB en actieprogramma 2019
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