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Te besluiten om: 

1. De raad voor te stellen om kennis te nemen van de nota “Beleidskaders volksgezondheid 

2017-2020 Regiogemeenten Achterhoek: Positieve gezondheid en preventie” en hierbij de 

volgende kaders vast te stellen: 

a. ‘Positieve gezondheid’ is leidend voor de aanpak van volksgezondheid. 

b. Iedereen is zelf verantwoordelijk voor zijn gezondheid en zijn leven. 

c. Wij investeren in preventie ten gunste van een waardevol, zelfstandig en dus gezond leven 

van onze inwoners. 

d. Onze preventie bestaat uit universele preventie en selectieve preventie. 

e. Wij faciliteren en stimuleren (innovatieve) preventieve interventies en voorzieningen, die een 

positief effect hebben op de gezondheid. 

f. De middelen uit gezondheidsgerelateerde budgetten worden zo efficiënt mogelijk benut en 

ingezet daar waar het ‘t hardst nodig is. 

2. Opdracht te verlenen aan het opstellen van een (regionaal) preventieprogramma. 
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Context 

Gemeenten hebben de wettelijke taak om elke vier jaar het beleid volksgezondheid vast te stellen. 

Ons beleid 2013-2016 is verlopen en vraagt om een actualisering. De vraagstukken in de regio 

vereisen een gezamenlijke aanpak. Het POHO sociaal heeft in maart 2016 aangegeven daarom de lijn 

te steunen om regionale kaders te ontwikkelen. Het POHO sociaal heeft vervolgens op 20 april 2017 

kennis genomen van de regionale nota en bijbehorende kaderstelling en daarmee ingestemd.  

Het is een paraplunota gegeven het brede begrip van ‘volksgezondheid’ en kent deelbeleid op de 

gezondheidsbepalende factoren. 

 

Beoogd effect 

De kaders zijn bedoeld om richting te geven hoe wij de gezondheid van onze inwoners kunnen  

beschermen en bevorderen.  

De kaders moeten vooral leiden tot een regionaal preventieprogramma waarin staat beschreven 

welke programma’s en interventies wij met onze inwoners en partners concreet gaan uitvoeren. 
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Argumenten 

1.1 De overeenkomsten in de gezondheidssituatie geven aanleiding voor een regionale koers. 

1.2 De GGD is onze adviseur inzake Publieke gezondheid en dus ook deze kaders. 

1.3 De beleidskaders bieden ruimte voor de noodzakelijke brede aanpak. 

1.4 De beleidskaders sluiten aan bij het sociaal domein en de tijdsgeest. 

Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar het raadsvoorstel. 

 

Kanttekeningen 

1.1 Een regionaal beleidskader dreigt voorbij te gaan aan onze lokale eigenheid. Er is echter in de 

uitvoering ruimte voor lokale invulling. 

1.2 De ruim opgezette beleidskaders vragen zicht op concrete invulling.  Er staat daarom een eerste 

inventarisatie in het slothoofdstuk van de nota. 

Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar het raadsvoorstel. 

 

Financiën 

De beleidskaders worden gevolgd door een regionaal preventieprogramma. Dit programma brengt 

de kosten in beeld. Het preventieprogramma beperkt zich niet tot enkel de inzet van de GGD, de 

begrotingspost “volksgezondheid”. Het preventieprogramma vormt integraal onderdeel het Sociaal 

Domein. De kosten willen wij opvangen binnen de bestaande budgetten Sociaal Domein door een 

reallocatie van de begrotingsbudgetten, de zogenaamde gezondheidsgerelateerde budgetten. Waar 

nodig en mogelijk vragen wij een extra inzet van onze partners en/of zal aanvullende subsidie worden 

aangevraagd. 

 

Vervolg 

Er wordt een regionaal preventieprogramma opgesteld met ruimte voor lokale invulling. 

 

Bijlagen 

Nota “Beleidskaders volksgezondheid 2017-2020 Regiogemeenten Achterhoek: Positieve gezondheid 

en preventie”.  

 


