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Het programma Doe ff Gezond nadert het einde van de formele looptijd (31/12/2015). De
integrale aanpak om de jeugd in Dordrecht West op een gezond gewicht te krijgen heeft
in de afgelopen jaren bewezen effectief te zijn. De doelstelling om voor 2015 een
trendbreuk te realiseren in de toename van overgewicht en inactiviteit bij kinderen en
jongeren wonend in Dordrecht West is meer dan gehaald. Het percentage kinderen met
overgewicht is in het betreffende gebied zelfs gedaald. Dit is gerealiseerd door de
inspanningen van de vele betrokken partijen, de doelgroep zelf en de landelijke
ondersteuning van Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG). Dordrecht wordt landelijk
veelvuldig benoemd als beste voorbeeld qua aanpak, activiteiten en resultaten. Het
programma is in de afgelopen jaren ondanks een terugloop in middelen vooruitgegaan.
Het steeds effectiever inzetten op de doelgroepen en het steeds meer onderdeel maken
van reguliere inzet van betrokken partners hebben dit bewerkstelligd. De eerste periode
van het programma loopt ten einde, maar we zijn er nog niet. Voor de komende jaren
willen wij bestendigen wat reeds is bereikt. Het is belangrijk dat het beleid rond gezonde
leefstijl vanzelfsprekend wordt op de Doe ff Gezond scholen, kinderdagverblijven en
andere locaties waar wij mee samen werken, maar ook bij de mensen thuis. Ter
ondersteuning en versterking, willen wij de samenwerking met Jongeren Op Gezond
Gewicht verlengen met drie jaar. Door het verstevigen van Publiek Private Samenwerking
willen we ook dat bedrijven zich gaan committeren met onze aanpak, ter verbreding van
het draagvlak en mogelijke financiering van interventies. Wij hebben de ambitie om meer
in te steken op ouderbetrokkenheid en te zoeken naar een effectieve aanpak voor de 12+
groep, maar kunnen dat alleen als er aanvullende financiering gevonden wordt.
Uitbreiding naar de rest van de stad en zelfs de regio gloort nog verder aan de horizon.
Voor de komende projectperiode wordt in kaart gebracht wat eenvoudig en
kostenneutraal, dan wel tegen vergoeding, gedeeld kan worden aan kennis, expertise en
materialen. Zowel lokaal, regionaal, als landelijk, via Jongeren Op Gezond Gewicht. Voor
het jaar 2016 zijn voldoende financiële mogelijkheden om hetgeen in Dordrecht West
bereikt is te kunnen bestendigen. De mogelijkheden tot uitbreiding vanaf 2017 wordt
onderzocht.
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In vergadering
Besluit

Gemeenteraad - dinsdag 16 februari 2016 14:00
De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan. De fractie van BVD legt een
stemverklaring (meningsvorming) af.

In vergadering
Besluit

Sociale Leefomgeving - dinsdag 19 januari 2016 20:15
De voorzitter geeft aan dat de politieke vraag van BvD in een breder kader gezien moet
worden. Hoort deze taak of dit project niet bij het consortium en hoe wordt het project
bekostigd.
De commissie bespreekt de mogelijkheid van het uitrollen van het project over de stad en
de mogelijkheden om het project in te bedden in andere lopende trajecten. Deze
onderwerpen worden nader onderzocht en zullen bij de kadernota mogelijk terugkomen.
De commissie besluit deze raadsinformatiebrief voor kennisgeving naar de
gemeenteraad van 16 februari 2016 te sturen.

In vergadering
Besluit

Sociale Leefomgeving - dinsdag 8 december 2015 20:00
De commissie besluit deze raadsinformatiebrief te bespreken in nader te bepalen
commissie op verzoek van BVD en PvdA.
Politieke vraag BVD: Hoe zien we de rol (en bekostiging) van het consortium. Politieke
vraag PvdA: Hoe ver gaan we mee in het brandweer effect (nooit kunnen bezuinigen
vanwege de (potentiele) levens die gered worden)?

