Toelichting raadsvoorstel aan de raad van
de gemeente Roosendaal

Aanleiding
Gemeente Roosendaal vindt het belangrijk om de gezondheid van haar inwoners te verbeteren door
‘gezond leven’ te stimuleren en te faciliteren. Deze ambitie staat opgenomen in het bestuursakkoord
2018-2022 Roosendaal. Duurzaam, sterk, aantrekkelijk. De ambitienota lokaal gezondheidsbeleid
2018-2030 Naar een gezond en veerkrachtig Roosendaal draagt bij aan de uitvoering daarvan.
Daarnaast is deze nota verplicht. De Wet publieke gezondheid (Wpg) bepaalt dat de gemeenteraad
vierjaarlijks een nota gemeentelijke gezondheidsbeleid vaststelt. De vorige nota, genaamd Samen
werken aan een gezonder Roosendaal, liep van 2013-2017.
De wet schrijft voor dat de gemeenteraad bij het vaststellen van het lokale gezondheidsbeleid
rekening houdt met de prioriteiten zoals opgenomen in de landelijke nota gezondheidsbeleid.
Daarnaast schrijft de wet voor dat het preventie- en handhavingsplan alcohol elke vier jaar gelijktijdig
met de lokale nota gezondheidsbeleid wordt vastgesteld.
Beoogd effect
Het verbeteren van de gezondheid van de Roosendaalse inwoners door preventief in te zetten op de
volgende speerpunten:
1. Positief ouderschap en gezonde hechting;
2. Een actieve gezonde leefstijl;
3. Psychisch gezond en weerbaar en
4. Sociale verbondenheid.
Argumenten
1.1 Het voorstel geeft uitvoering aan het bestuursakkoord 2018-2022
‘Sterk en Gezond Roosendaal’ is een onderdeel van het bestuursakkoord Roosendaal. Duurzaam,
sterk en aantrekkelijk. In het bestuursakkoord is het volgende opgenomen: ‘Om de gezondheid van
Roosendalers te verbeteren, is het belangrijk ‘gezond leven’ te stimuleren en te faciliteren’. De lokale
nota gezondheidsbeleid draagt bij aan factoren als: stressreductie, beweging, gezonde voeding en het
terugdringen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen. Ook eenzaamheid is opgenomen in de
lokale nota.
1.2 Het voorstel sluit aan bij de landelijke speerpunten
De wet schrijft voor dat de gemeenteraad bij het vaststellen van het lokale gezondheidsbeleid
rekening houdt met de landelijke prioriteiten zoals opgenomen in de landelijke nota gezondheidsbeleid
(Kamerbrief over Landelijke Nota Gezondheidsbeleid 2016-2019, VWS). De speerpunten, zoals
opgenomen in de ambitienota, sluiten aan bij het landelijke gezondheidsbeleid.
1.3 Het voorstel sluit aan bij het ingezette beleid
De speerpunten opgenomen in de ambitienota borduren voort op de speerpunten uit de vorige nota.
De speerpunten uit de vorige nota waren:
1. Gezonde leefstijl jongeren: dit is gericht op de thema’s JOGG (Jongeren op Gezond Gewicht),
verantwoord alcoholgebruik en mentale weerbaarheid.
2. Vitaal ouder worden: dit is gericht op het thema eenzaamheid en sociaal isolement.
3. Bevordering van publieke gezondheid: dit is gericht op de uitvoering van wettelijke taken
(infectieziektenbestrijding, jeugdgezondheidszorg, epidemiologisch onderzoek
preventieprogramma’s en publieksinformatie).
Het verantwoord alcoholgebruik maakt onderdeel uit van het preventie- en handhavingsplan alcohol
2018-2021 en komt daarom niet terug als speerpunt in de ambitienota.
De uitvoering van de wettelijke taken door de GGD zijn in deze ambitienota niet meer als apart
speerpunt benoemd. Deze taken blijven echter wel door de GGD uitgevoerd worden.
Het speerpunt Positief ouderschap en gezonde hechting is voor Roosendaal een nieuw speerpunt. Dit
speerpunt kwam met name naar voren uit de input van maatschappelijke partners en sluit aan bij het
landelijke beleid.
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1.4 Het voorstel heeft draagvlak
De lokale nota gezondheidsbeleid is integraal en interactief tot stand gekomen. Aan de hand van
cijfers en landelijk beleid hebben ambtenaren uit diverse gemeentelijke beleidsvelden, de GGD en een
groot aantal maatschappelijke partners hun input geleverd tijdens een aantal bijeenkomsten en
gesprekken. Deze input is verwerkt tot een concept nota, die nogmaals voor een reactie aan alle
betrokkenen is voorgelegd. Deze reacties zijn meegenomen in de definitieve ambitienota. De
geformuleerde speerpunten en ambities worden hierdoor breed gedragen.
1.5 Het is wettelijk verplicht
De Wpg schrijft voor dat de gemeenteraad vierjaarlijks een nota gemeentelijk gezondheidsbeleid
vaststelt.
Kanttekeningen
1.1 Concrete resultaten vragen om een lange adem
Het verbeteren van de volksgezondheid vraagt om een lange adem en is een continue proces. De
resultaten van interventies zijn niet direct zichtbaar in cijfers. Via de monitoren van de GGD worden
deze cijfers uiteraard in de gaten gehouden om trends waar te nemen. Daarnaast zullen ook de
interventies geëvalueerd worden: hoeveel mensen hebben we bereikt en zijn de doelstellingen van
een interventie gerealiseerd.
Financiën
Budget benodigd voor de uitvoering van de preventieve activiteiten wordt gedekt uit de GIDS-gelden
(Gezond in de stad). Dit is een decentralisatie-uitkering, die wordt ontvangen via het gemeentefonds.
De gemeente Roosendaal ontvangt van 2018 tot en met 2021 hiervoor jaarlijks € 176.000. Het
stimuleringsprogramma GIDS helpt gemeenten bij het versterken van hun lokale aanpak van
gezondheidsachterstanden.
Over 4 jaar wordt de nota geactualiseerd en weer ter besluitvorming aan uw raad voorgelegd. Dekking
van de kosten voor projecten en activiteiten in de periode 2022 tot 2030 wordt meegenomen bij deze
actualisatie.
Inclusie
In de ambitienota zijn bij de speerpunten specifiek de doelgroepen benoemd, waarvoor de inzet het
hardst nodig is. Soms betreft dit alle inwoners van 0-99 jaar, zoals bij het speerpunt Een gezonde
actieve leefstijl. En soms een specifieke doelgroep, zoals sociaal kwetsbare of lage SES ouders bij het
speerpunt Positief ouderschap en gezonde hechting. Dit draagt bij aan het stabiliseren of verkleinen
van gezondheidsverschillen tussen bevolkingsgroepen.
Communicatie
De lokale nota gezondheidsbeleid is integraal en interactief tot stand gekomen. Ambtenaren uit
diverse gemeentelijke beleidsvelden, de GGD en een groot aantal maatschappelijke partners hebben
hun input geleverd tijdens een aantal bijeenkomsten en gesprekken. Alle betrokken partners worden
geïnformeerd over de besluitvorming door hen de ambitienota te mailen. De komende jaren zal er
contact met deze partners zijn voor de uitvoering van de nota.
Na vaststelling van het besluit wordt deze elektronisch bekend gemaakt en wordt daarvan mededeling
gedaan in de Roosendaalse Bode en op de gemeentelijke website.
Vervolg
Publicatie in het elektronisch gemeenteblad van de regelingen.
Bijlagen
1. Ambitienota lokaal gezondheidsbeleid 2018-2030 ‘Naar een gezond en veerkrachtig
Roosendaal’
2. Toelichtingsnota

