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Onderwerp
Positief Gezond Weert 2021-2024.

Voorstel
Positief Gezond Weert 2021-2024 vast te stellen.

Inleiding
Weert wil een inclusieve stad zijn, waarin iedereen meetelt, meedoet en bijdraagt naar
vermogen. We streven naar een solidaire samenleving waar onze inwoners zich thuis
voelen en mee kunnen doen naar vermogen. De behoefte en het talent van de inwoner
staat daarbij centraal. We streven naar een situatie waarin de samenleving als geheel en
mensen individueel keuzes maken die bijdragen aan een gelukkig, gezond, veilig en
participerend bestaan. Het vitaal en gezond houden van onze samenleving is daarbij
cruciaal voor het bouwen aan een solide toekomst voor onze inwoners. Maar tegelijkertijd
weten we dat het leven niet ‘maakbaar’ is: gezond en gelukkig zijn is niet altijd een keuze.
Om gezond en gelukkig te leven is een stevige basis van essentieel belang. Daarom zetten
we in op het versterken van deze sociale basis (Beleidsplan Sociaal Domein) inclusief de
gezondheid van onze inwoners. Gezondheid gaat daarbij over veel meer dan ‘niet ziek
zijn’. Gezondheid gaat over geluk, veiligheid, veerkracht, over meedoen in de
maatschappij, betekenisvol werk doen of andere activiteiten en over de omgeving waarin
je leeft. Het gedachtegoed van Positieve Gezondheid is daarom voor ons een belangrijk
vertrekpunt wanneer we het hebben over gezondheid.
Positief Gezond Weert 2021-2024 beschrijft de visie die we in Weert nastreven op het
gebied van gezondheid. Hoe we het gedachtegoed van Positieve Gezondheid willen
verankeren in de organisatie en als verbindende kracht willen inzetten tussen
beleidsdomeinen. Welke onderwerpen daarbij essentieel zijn en waar we focus leggen.
Welke doelen en resultaten we nastreven en welke rol we hier als gemeentelijke
organisatie bij hebben.

Beoogd effect/doel
Met de visie Positief Gezond Weert 2021-2024 wordt beoogd dat inwoners van Weert (jong
en oud) opgroeien en leven in een gemeente waar aandacht is voor Positieve Gezondheid
en activiteiten worden ondernomen om een gezonde leefstijl (blijvend) te stimuleren. In
een omgeving waar de gezonde keuze een mogelijkheid is en steeds vaker de meest
vanzelfsprekende. Waar samenwerking tussen gemeente, maatschappelijke organisaties,
vrijwilligers, bedrijven, ondernemers en inwoners leidt tot initiatieven en mogelijkheden
om dátgene wat bijdraagt aan Positieve Gezondheid in Weert te realiseren.
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Argumenten
1. Wettelijke taak
Vanuit de wet Publieke Gezondheid (Wpg) hebben we als gemeente de wettelijke
verplichting om te voorzien in gezondheidsbeleid. Dit beleid dient gericht te zijn op
preventie, inclusief gezondheidsbevordering. Met Positief Gezond Weert 2021-2024
geven wij invulling aan onze wettelijke taak.
2. Gezondheid staat nooit op zichzelf
De problemen die achter een verminderde gezondheid schuilgaan, gaan verder dan
enkel het gezondheidsdomein. Armoede, schulden, problemen rondom huisvesting,
eenzaamheid, werkeloosheid, een beperking, een lage opleiding of de kwaliteit en
inrichting van de leefomgeving hebben allemaal invloed op hoe gezond je bent en hoe
gezond je je voelt. Mensen in een kwetsbare situatie hebben een hoger risico op een
slechtere gezondheid. Hun problemen bevinden zich op verschillende beleidsdomeinen
en vragen dan ook om oplossingen die domein overstijgend zijn. En bij voorkeur niet
enkel door te reageren op gezondheidsproblemen, maar door preventief beleid
waarmee we voorkomen dat die problemen ontstaan.
Samenwerking met verschillende beleidsdomeinen en (maatschappelijke) organisaties
zorgt ervoor dat we vanuit een brede benadering, multidisciplinair en preventief
inzetten om gezondheidsproblematieken te voorkomen of juist gezamenlijk optrekken
om deze aan te pakken. Een voorbeeld hiervan is, de in ontwikkeling zijnde,
omgevingsvisie Weert. Positieve Gezondheid is één van de bouwstenen van deze visie.
3. Preventie
De rol van preventie is in de afgelopen jaren steeds duidelijker geworden als het gaat
om het stimuleren van gezondheid. Preventie is één van de belangrijkste pijlers voor
een gezonde toekomstige maatschappij. In veel scenario’s is het rendement van
preventie dermate interessant dat voldoende financiering ter beschikking zou moeten
worden gesteld om discussies over ‘waar de baten vallen en wie de initiële rekening
betaalt’ te stoppen. Preventie creëert baten voor werkgevers, verzekeraars,
zorginstellingen, de overheid en het individu.
4. De huidige gezondheidssituatie van onze inwoners
De gezondheid van mensen is dynamisch, beïnvloedbaar en van factoren afhankelijk.
De huidige gezondheidssituatie van onze inwoners geeft aanleiding om op diverse
onderdelen inzet te plegen.
5. Landelijke kennis, feiten en cijfers
Steeds meer onderzoek wordt gedaan op het terrein van gezondheid. Naar de invloed
van onder meer een groene omgeving, vervoer, woonklimaat, voldoende bewegen en
voeding op fysieke en psychische gezondheid. Maar ook de impact van een slechte
gezondheid op zorgkosten. Deze kennis kunnen we gebruiken voor het maken van
(nieuwe) beleidsmatige keuzes en inzet van activiteiten en vormt onderbouwing
waarom we doen wat we doen, of juist niet doen.

Kanttekeningen en risico’s
Bestaand beleid en activiteiten
Vanuit diverse beleidsterreinen geven we uitvoering aan activiteiten die direct of indirect
bijdragen aan gezondheidsbevordering en preventie. Sommige van deze activiteiten
worden al jarenlang uitgevoerd, andere korter. Het gaat om activiteiten op beleidsmatig
niveau (macroniveau) en in de daadwerkelijke uitvoering (micro- mesoniveau). Deze
sluiten goed aan bij het gedachtegoed van Positief Gezond Weert.
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Nieuw beleid en activiteiten
Ambities om bestaande activiteiten uit te bouwen en te laten groeien zijn er volop, evenals
de ambities om nieuwe activiteiten te ontplooien. Een overzicht van nieuwe activiteiten
(incl. begroting) is uitgewerkt in bijlage 7 van de notitie Positief Gezond Weert 2021-2024.
Voor 2021 zijn er vanuit de gemeente geen (extra) financiële middelen beschikbaar om
deze nieuwe activiteiten uit te voeren. Het voortzetten van alle huidige activiteiten (uit
2020) is wel mogelijk. Voor de jaren 2022 en verder worden financiële middelen
meegenomen bij de begrotingsbehandeling.
Los van de financiële mogelijkheden om wel, al dan niet, nieuwe activiteiten te ontplooien
vanaf 2022 wordt door het vaststellen van ‘Positief Gezond Weert 2021-2024’ het
gedachtegoed van Positieve Gezondheid en de lokale vertaling voor Weert omarmd.

Financiële gevolgen
Financieel
Voor 2021 zijn er geen middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van Positief
Gezond Weert Voor de jaren erna (2022-2024) is een begroting opgesteld met daarin een
structureel benodigd bedrag van € 70.000,- voor uitvoering van nieuwe activiteiten.
Personeel
Er is 12 uur per week ambtelijke capaciteit beschikbaar voor het ambassadeurschap van
Positieve Gezondheid en de uitvoering van een coördinerende rol hierbij.

Uitvoering/evaluatie
Uitvoering van Positief Gezond Weert vindt plaats aan de hand van de zes domeinen van
Positieve Gezondheid, met daarbij een evenwichtige balans van activiteiten tussen deze
domeinen. Evaluatie en monitoring vindt plaats aan de hand van de doelenboom met de
daarin opgestelde doelen en resultaten in combinatie met de zes domeinen van Positieve
Gezondheid.

Communicatie/participatie
Communicatie
Betrokken partners (in- en extern) worden per mail geïnformeerd over het genomen
besluit.
In afstemming met de afdeling Communicatie wordt een persbericht opgesteld dat voor de
raadsvergadering van april wordt uitgebracht. Tevens wordt een persgesprek
georganiseerd.
Participatie
Een intensief participatietraject met interne vakspecialisten, externe professionele- en
belangenorganisaties en inwoners hebben geleid tot de inhoud van Positief Gezond Weert

Advies raadscommissie
De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.
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Bijlagen
Positief Gezond Weert 2021-2024.

Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.
Burgemeester en wethouders van Weert,
secretaris,

M.J.M. Meertens

de burgemeester,

C.C. Leppink – Schuitema
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Nummer raadsvoorstel: DJ-1279778

RAADSBESLUIT
De raad van de gemeente Weert,
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 2 maart 2021

Positief Gezond Weert 2021-2024 vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 14 april 2021.

De griffier,

De voorzitter,

M.H.R.M. Wolfs-Corten

C.C. Leppink – Schuitema

