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  Raadsvergadering van 29 oktober 2013 Agendapunt 

Datum 

Voorstel van 

Onderwerp 

Programma 

 27 augustus 2013 

College 

Nota gemeentelijk gezondheidsbeleid  

Programma 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke 

dienstverlening 

 

   

Samenvatting

Gemeenten zijn verplicht om het gemeentelijk gezondheidsbeleid op te nemen in een 

beleidsnota (art. 13 lid 2 Wet publieke gezondheid). Ook de landelijke nota gezondheidsbeleid 

en het door de GGD Hollands Noorden(hierna: GGD) opgestelde gezondheidsprofiel liggen aan 

de basis voor deze beleidsnota.  

Vanuit de Wpg hebben de gemeenten in Noord-Holland Noord middels regionale afspraken 

taken bij de GGD belegd. Daarnaast heeft de gemeente een taak op gebied van preventieve 

publieke gezondheid, waarin zij meer lokale keuzevrijheid heeft. Dit biedt ons ruimte om binnen 

de nota gemeentelijk gezondheidsbeleid te kiezen voor onze eigen speerpunten. Gezamenlijk 

vormt dit het gezondheidsbeleid van de gemeente Schagen. 

De rode draad door het gezondheidsbeleid wordt gevormd door de hoofdthema’s ‘bevorderen 

bewegen’ en ‘vergroten kennis en vaardigheden’, die ervoor zorgen dat we effectief 

tegelijkertijd op meerdere speerpunten inzet kunnen plegen. 

De beleidsnota geeft de kaders voor een meerjarig uitvoeringsprogramma, dat hierna opgesteld 

wordt. De komende vier jaar geven we invulling aan de hoofdthema’s en speerpunten in een 

lokaal preventieprogramma. Hierin is ook aandacht voor de verbinding met het werk van de 

GGD. 

De Wmo Adviesraad Schagen (hierna: WAS) heeft advies uitgebracht over de beleidsnota (zie 

bijlage).  

Voorgesteld besluit

We adviseren u: 

1. De nota gemeentelijk gezondheidsbeleid 2014-2018 ‘Schagen samen gezond’ vast te 

stellen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raadsvoorstel 
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Financiële gevolgen

De financiën voor het gemeentelijk gezondheidsbeleid zien er in 2013 als volgt uit: 

 

GGD wettelijke taken 

  Lijkschouwing € 15.0001 

 Infectieziekten en Milieu (I&M) € 160.921 

 Sociaal Medische Gezondheidszorg(SMGZ) € 2.955 

 Gezondheidsbevordering, Beleid en Onderzoek € 128.216 

 GGD: Jeugdgezondheidzorg  0-4 jaar  € 605.100 

 Jeugdgezondheidszorg 4 – 19 jaar € 486.505 

 Digitaal Dossier € 33.428 + 

Totaal € 1.432.125 

 

   GGD markttaken: 

  Meldpunt Vangnet en Advies (Openbare Geestelijke 

Gezondheidszorg) 
€ 57.456 

+ 

Totaal GGD € 1.489.581 

 

   Lokale projecten en activiteiten 

  AED (besluiten raden Harenkarspel, Schagen en Zijpe) € 46.042 

 Bijdrage Alcoholmatigingsbeleid (besluit raad d.d. 4 jan. 2013) € 23.275 

 Bestrijding overgewicht (besluit raad oud-Schagen d.d. 6 nov. 

2008) 
€ 70.000 

 Preventie verslaving € 28.015 

 Nog niet ingezet € 20.400 + 

Totaal € 187.732 

 

   Totaal gezondheidsbeleid € 1.677.313 

 
   

Deze bedragen zijn opgenomen in de begroting van 2013 van de gemeente Schagen. Voor wat 

betreft de financiën voor de inzet van de GGD op de wettelijke taken zijn hier  regionale 

afspraken over gemaakt binnen de Gemeenschappelijke Regeling van de GGD. Hier zit ook een 

bezuinigingsopdracht op voor de komende jaren. Binnen de lokale projecten en activiteiten 

heeft de gemeenteraad zich al eerder uitgesproken over de noodzaak van AED-voorzieningen 

binnen de gemeente, de inzet van Brijder stichting op preventie verslaving en de bestrijding van 

overgewicht via het project ‘Ik lekker fit’. Dit zijn dus de zaken die voor 2013 worden uitgevoerd. 

Voor het uitvoeringsprogramma voor 2014 en verder dat we gaan opstellen na vaststelling van 

de nota gezondheidsbeleid gaan we in samenspraak met interne en externe partijen opnieuw 

bekijken hoe de uitvoering van het gezondheidsbeleid eruit gaat zien. Dit doen we op basis van 

de nota en hiervoor hebben we dus het bedrag voor lokale projecten en activiteiten, €187.732,-. 

 

                                                           

1 De kosten van lijkschouwing zijn vooraf niet met zekerheid te begroten omdat deze afhankelijk zijn van het aantal keren dat 

dit product ingezet wordt. In 2012 waren de kosten op deze post voor de HSZ-gemeenten € 12.000,-. Voor dit jaar begroten 

we € 15.000,- om verwachte kostenstijgingen op te vangen. 
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Advies raadscommissie

De raadscommissie Samenleving, in vergadering bijeen op 15 oktober 2013, adviseert de raad 

het voorstel te agenderen als een bespreekstuk. 

 

1 Aanleiding

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van preventieve volksgezondheid. Een deel 

daarvan is wettelijk vastgelegd, op het overige deel heeft de gemeente meer beleidsvrijheid. De 

gemeentelijke verantwoordelijkheid is vastgelegd in de Wet publieke gezondheid (Wpg), evenals 

de plicht om het gemeentelijk gezondheidsbeleid op te nemen in een beleidsnota (art. 13 lid 2 

Wet publieke gezondheid). De basis voor deze nota is dus de wet, maar ook de landelijke nota 

gezondheidsbeleid (zie bijlage), die in mei 2011 verscheen. De speerpunten die het kabinet hierin 

benoemt, zijn de leidraad voor gemeenten om hun eigen gezondheidsbeleid vast te stellen. Wel 

mogen gemeenten hier van afwijken, mits zij dit goed beargumenteren.  

In aanloop naar het opstellen van de gemeentelijke nota ontwikkelde de GGD Hollands 

Noorden een gezondheidsprofiel van onze gemeente (zie bijlage), gebaseerd op cijfers die zij 

hiervoor verzameld heeft. Daarnaast maakte de GGD een regionaal beleidsadvies voor 

gemeenten (zie bijlage) waarin de landelijke nota vertaald werd naar de regionale situatie, en 

dacht de GGD mee in de ontwikkeling van het gemeentelijk gezondheidsbeleid. Ook is er een 

inspraakavond geweest voor leden van de Wmo-adviesraden van de toen nog drie afzonderlijke 

gemeenten (verslag: zie bijlage), commissie- en raadsleden, en een avond voor externe partijen 

om mee te denken over de uitvoering van het gezondheidsbeleid (verslag: zie bijlage).   

De WAS heeft advies uitgebracht over de beleidsnota (zie bijlage).  

Het advies over het speerpunt diabetes hebben we ter harte genomen door in de nota 

explicieter te benoemen dat onze invloed hierop slechts indirect is door de inzet op bewegen en 

gezonde voeding. Daarnaast hebben we het stuk over eigen kracht aangevuld met de 

opmerking dat het hiernaast belangrijk is extra aandacht te hebben voor jeugd en kwetsbare 

groepen.  

Daarnaast doet de WAS een aantal suggesties voor uitvoering van het gezondheidsbeleid. In het 

proces om te komen tot een meerjarig uitvoeringsprogramma dat uitwerking moet gaan geven 

aan de kaders zoals gesteld in de nota gezondheidsbeleid zullen we onderzoeken hoe haalbaar 

deze suggesties zijn. We willen de WAS hier graag nauw bij betrekken. Het uitvoeringsprogramma 

moet tot stand komen in samenwerking met alle relevante interne en externe partners.  

De binnen de Wpg vastgelegde taken, die binnen de regionale afspraken zijn belegd bij de 

GGD (Wpg, artikel 14:1, zie ook productenboek GGD de bijlage), vormen een belangrijk deel 

van het gemeentelijk gezondheidsbeleid. Daarbovenop heeft de gemeente echter een meer 

algemene taak op gebied van preventieve publieke gezondheid.. Op basis van de informatie uit 

de landelijke nota en van de GGD, hebben we speerpunten gekozen waar we ons de komende 

jaren op gaan richten binnen een preventieprogramma. Het preventieprogramma verbinden we 

met de uitvoering van taken door de GGD binnen de regionale afspraken. De beleidsnota geeft 

de kaders voor het meerjarig uitvoeringsprogramma. Een deel van het beleid en de uitvoering is 

ook al in regionaal verband afgesproken in de Kadernotitie Jeugd, alcohol, drugs en het daarbij 

horende uitvoeringsprogramma  ‘In control of alcohol & drugs’(deze is geen onderdeel van de 

nota gemeentelijk gezondheidsbeleid maar vindt u in de bijlage).
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2 Doelstelling en maatschappelijke effecten

Het bevorderen van de gezondheid van onze inwoners heeft als beoogd maatschappelijk effect 

dat de kwaliteit van leven van deze zelfde inwoners verhoogd wordt. Bijbehorende doelen zijn 

dat mensen langer in goede gezondheid leven, er minder verschil is in gezondheid tussen 

mensen en dat er optimale kansen op gezondheid zijn voor iedereen.  

Bovenstaande draagt bij aan de maatschappelijke effecten zoals deze benoemd zijn in de 

meerjarenvisie 2014-2018; een duurzame zelfredzame samenleving en meer mensen structureel 

aan het werk. In de meerjarenvisie staat dan ook opgenomen als doelstelling: ‘Inwoners van 

Schagen zorgen voor zichzelf en voor elkaar’, met als bijbehorend resultaat: ‘De inwoners van 

Schagen kiezen voor een gezonde leefstijl’. Dat is wat we met het gemeentelijk 

gezondheidsbeleid willen bereiken. 

Het doel van de nota is het beschrijven van onze aanpak van de preventieve publieke 

gezondheid. 

Doel van dit advies is instemming van de raad te verkrijgen voor de nota gemeentelijk 

gezondheidsbeleid. Na het vaststellen van de kaders in de nota door de raad, kunnen we aan 

de slag met het meerjarig uitvoeringsprogramma 2014-2018.

 

3 Argumenten

1. We zijn wettelijk verplicht om het gemeentelijk gezondheidsbeleid vast te leggen in een 

gemeentelijke nota. De Inspectie voor de Gezondheidszorg toetst bij de gemeenten op 

aanwezigheid, kwaliteit en implementatie van de gemeentelijke nota’s. Deze nota is 

integraal tot stand gekomen met zowel andere afdelingen binnen de gemeentelijke 

organisatie, als externe partners en de Wmo-adviesraad. 

 

 

4 Financiën

De financiën voor het gemeentelijk gezondheidsbeleid zien er in 2013 als volgt uit: 

 

GGD wettelijke taken 

  Lijkschouwing € 15.0002 

 Infectieziekten en Milieu (I&M) € 160.921 

 Sociaal Medische Gezondheidszorg(SMGZ) € 2.955 

 Gezondheidsbevordering, Beleid en Onderzoek € 128.216 

 GGD: Jeugdgezondheidzorg  0-4 jaar  € 605.100 

 Jeugdgezondheidszorg 4 – 19 jaar € 486.505 

 Digitaal Dossier € 33.428 + 

Totaal € 1.432.125 

 

   GGD markttaken: 

  Meldpunt Vangnet en Advies (Openbare Geestelijke 

Gezondheidszorg) 
€ 57.456 

+ 

Totaal GGD € 1.489.581 

 

   
                                                           

2 De kosten van lijkschouwing zijn vooraf niet met zekerheid te begroten omdat deze afhankelijk zijn van het aantal keren dat 

dit product ingezet wordt. In 2012 waren de kosten op deze post voor de HSZ-gemeenten € 12.000,-. Voor dit jaar begroten 

we € 15.000,- om verwachte kostenstijgingen op te vangen. 



 

Raadsvoorstel en- besluit Pagina 5 van 6 

Lokale projecten en activiteiten 

  AED (besluiten raden Harenkarspel, Schagen en Zijpe) € 46.042 

 Bijdrage Alcoholmatigingsbeleid (besluit raad d.d. 4 jan. 2013) € 23.275 

 Bestrijding overgewicht (besluit raad oud-Schagen d.d. 6 nov. 

2008) 
€ 70.000 

 Preventie verslaving € 28.015 

 Nog niet ingezet € 20.400 + 

Totaal € 187.732 

 

   Totaal gezondheidsbeleid € 1.677.313 

 
   

Deze bedragen zijn opgenomen in de begroting van 2013 van de gemeente Schagen. Voor wat 

betreft de financiën voor de inzet van de GGD op de wettelijke taken zijn hier  regionale 

afspraken over gemaakt binnen de Gemeenschappelijke Regeling van de GGD. Hier zit ook een 

bezuinigingsopdracht op voor de komende jaren. Binnen de lokale projecten en activiteiten 

heeft de gemeenteraad zich al eerder uitgesproken over de noodzaak van AED-voorzieningen 

binnen de gemeente, de inzet van Brijder stichting op preventie verslaving en de bestrijding van 

overgewicht via het project ‘Ik lekker fit’. Dit zijn dus de zaken die voor 2013 worden uitgevoerd. 

Voor het uitvoeringsprogramma voor 2014 en verder, dat we gaan opstellen na vaststelling van 

de nota gezondheidsbeleid, gaan we in samenspraak met interne en externe partijen opnieuw 

bekijken hoe de uitvoering van het gezondheidsbeleid eruit gaat zien. Dit doen we op basis van 

de nota en hiervoor hebben we dus het bedrag voor lokale projecten en activiteiten, €187.732,-. 

 

5 Risico's

N.v.t. 

 

 

 

 

Burgemeester en wethouders van Schagen, 

 

gemeentesecretaris    burgemeester 

 

 

 

 

N.H. Swellengrebel   Mevrouw M.J.P. van Kampen 

 

 

 

 

 

Gepubliceerde stukken: 

1. Nota gemeentelijk gezondheidsbeleid ‘Schagen samen gezond’ 

2. Verslag inspraakavond gemeentelijk gezondheidsbeleid nieuwe gemeente Schagen 

(sept. 2012) 

3. Verslag avond externen (maart 2013) 

4. Productenboek GGD Hollands Noorden 

5. Gezondheidsprofiel HSZ 

6. Landelijke nota gezondheidsbeleid 

7. Regionaal beleidsadvies GGD 

8. Kadernotitie Jeugd, alcohol, drugs 

9. Uitvoeringsprogramma ‘In control of alcohol & drugs’ 

10. Advies Wmo-adviesraad 
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De raad van de gemeente Schagen, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 27 augustus 2013 nr. ;  

 

gezien het advies van de commissie commissie Samenleving d.d. 15 oktober 2013; 

 

gelet op het bepaalde in artikel 13, lid 2 van de Wet publieke gezondheid; 

 

besluit:

De nota gemeentelijk gezondheidsbeleid 2014-2018 ‘Schagen samen gezond’ vast te stellen. 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van: 29 oktober 2013. 

 

 

De raad van de gemeente Schagen, 

 

griffier     voorzitter 

 

 

 

 

Mevrouw E. van der Voorde  Mevrouw M.J.P. van Kampen 

 

 

Raadsbesluit 


