Raadsvergadering 7 november 2013
Voorstel B 6

Heinkenszand, 22 oktober 2013
Onderwerp:
voorstel tot het instemmen met de Regionale gezondheidsnota 2013-2016
(portefeuille wethouder Miermans)

Geachte raad,
Voorstel
Wij adviseren u in te stemmen met de Regionale Gezondheidsnota 2013 – 2016 ‘Iedereen in
beweging’.
Voorgeschiedenis
Gemeenten hebben de wettelijke taak om de gezondheid van burgers te bevorderen en te
beschermen. Daarvoor moeten gemeenten iedere vier jaar een lokale gezondheidsnota
opstellen, waarin staat wat we doen om onze inwoners gezond te houden. Dat om de vier
jaar een nieuwe nota moet worden opgesteld, betekent niet dat er iedere vier jaar nieuw
beleid geformuleerd moet worden. De voor u liggende nota is daarom een actualisatie van
de nota Gezond en wel in de Oosterschelderegio (regionale nota gezondheidsbeleid
Oosterschelderegio 2009-2012).
Argumenten
In deze nota staan de beleidsprioriteiten van het gemeentelijk gezondheidsbeleid in de
Oosterschelderegio voor de periode 2013-2016. Daarbij blijven we inzetten op de
speerpunten uit de gezondheidsnota 2009-2012, namelijk:
Preventie genotmiddelen
Gezond gewicht
Psychische en psychosociale problematiek
Deze speerpunten zijn gebaseerd op de landelijke prioriteiten, de regionale gegevens over
de gezondheidssituatie en de aandachtspunten vanuit de gemeenteraden. Uw raad is daar in
2008 actief bij betrokken geweest.
Gezien de (financiële) ontwikkelingen die op gemeenten af komen, is regionaal afgestemd
dat er geen ruimte is om nieuwe thema’s op te pakken. Daarnaast zijn de landelijke
speerpunten van het gezondheidsbeleid nauwelijks gewijzigd. De rijksoverheid gaat in de
landelijke gezondheidsnota 2011 uit van het behoud van de vijf speerpunten uit de vorige
landelijke nota: diabetes, overgewicht, bewegen, genotmiddelen en depressie. De nadruk ligt
op bewegen (sport en bewegen in de buurt), omdat dit voor veel van de speerpunten een
factor van belang is. Deze speerpunten zijn ook terug te vinden in de regionale
gezondheidsnota 2013-2016.
De gezondheidsnota is een kaderstellende nota. De uitwerking vindt veelal lokaal plaats. De
nota stimuleert samenwerking tussen gemeenten, zodat we gezamenlijk met
maatschappelijke partners gezondheidsproblemen kunnen aanpakken.
Bij de regionale nota behoort ook een lokale paragraaf. Door de werkzaamheden op afdeling
Samenleving rondom de decentralisaties is helaas nog geen gelegenheid om deze lokale
paragraaf op te stellen. De verwachting is dat de lokale paragraaf in 2014 aan uw raad kan
worden aangeboden.
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(Juridische) consequenties
De gemeenteraad dient op grond van artikel 13 lid 2 van de Wet publieke gezondheid, iedere
vier jaar een nota gezondheidsbeleid vast te stellen. Daarin moet de raad aangeven hoe het
college van Burgemeester en Wethouders uitvoering geeft aan de in de wet voorgeschreven
taken en verplichtingen. In Borsele is er voor gekozen om de nota regionaal aan te pakken
met alle gemeenten in de Oosterschelderegio.
Financiën
De Regionale Gezondheidsnota 2013 – 2016 ‘Iedereen in beweging’ kan worden bekostigd
uit de bestaande middelen van de begroting 2014 SWVO. Hierin is voor het regionale
gezondheidsbeleid € 1.985.572,- begroot. Hiervan is € 1.822.238 uit de reguliere begroting
van het SWVO waar het college jaarlijks over besluit. Het resterende bedrag van € 117.280
hebben de zeven gemeenten ter beschikking gesteld via herijking van de middelen voor de
maatschappelijke Opvang. Hierover is in onze gemeente eind 2012 besloten de middelen
beschikbaar te stellen (Budgetinformatie Wmo Welzijn 855100/4343910)
Het Borselse aandeel komt neer op een totaal bedrag van € 393.615. Dekking voor dit
bedrag is, zoals bovenstaand beschreven, geregeld via de begroting SWVO en de herijkte
middelen voor de Maatschappelijke Opvang.
Uitvoering/planning
Na vaststelling van het kader dat in deze gezondheidsnota wordt geschetst, worden de
uitvoeringsprogramma’s opgesteld. Dit gebeurt veelal lokaal.
De lokale paragraaf wordt uiterlijk 2014 aan uw raad aangeboden.
Communicatie
Vooruitlopend op het besluit van de gemeenteraad, zullen we het collegebesluit voor 1
oktober 2013 per bijgevoegde concept brief kenbaar maken, aan het bestuur van het SWVO.
Het raadsbesluit zal ook middels een brief aan het bestuur worden meegedeeld.
Besluit
Instemmen met de concept Regionale Gezondheidsnota 2013 - 2016 en de lokale paragraaf
uiterlijk in 2014 vaststellen.
De gemeenteraad te adviseren om in te stemmen met de Regionale Gezondheidsnota en de
lokale paragraaf uiterlijk in 2014 af te wachten.

Ter inzage liggende stukken
Er liggen geen stukken ter inzage.
Bijlage(n)
 Ingekomen brief van bestuur SWVO over Regionale Gezondheidsnota
 Regionale Gezondheidsnota 2013-2016
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