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Zorg en Ondersteuning
Regionale nota gezondheidsbeleid 2016-2019

Voorgesteld besluit
De raad wordt voorgesteld:
1. in te stemmen met de Regionale nota gezondheidsbeleid 2016-2019 inclusief de
lokale paragraaf;
2. in te stemmen met de bijdrage van C 1,29 per inwoner voor het nieuwe
programma op het gebied van gezondheidsbevordering 'Samen voor Gezond' en
het burgerparticipatieproject Hart voor Zuid-Holland Zuid (ZHZ);
3. kennis te nemen van de Evaluatie regionale nota lokaal gezondheidsbeleid 20122015;
4. kennis te nemen van de notitie Activiteiten gericht op het behalen van de
doelstellingen van de Regionale nota gezondheidsbeleid 2016-2019;
5. kennis te nemen van de notitie Samen voor Gezond, gezondheidsprogramma ZHZ
2016-2019;
6. de Dienst Gezondheid & Jeugd (DG&J) te informeren over de onder 1 en 2
genomen besluiten.

Samenvatting
Volgens de Wet publieke gezondheid (Wpg) zijn gemeenten verantwoordelijk voor het
beschermen en bevorderen van de publieke gezondheid van hun inwoners. Zij stellen
hiervoor iedere vier jaar een nota gezondheidsbeleid op, die wordt vastgesteld door
de raad.

De Regionale nota gezondheidsbeleid 2016-2019 beschrijft uitgangspunten,
doelstellingen en de wijze van evalueren van het gezondheidsbeleid in de regio ZuidHolland Zuid voor de periode 2016-2019. De uitvoering van de taken uit de Wpg is
per thema beschreven. De thema's zijn: gezondheidsbescherming, ziektepreventie en
gezondheidsbevordering.
De Regionale nota gezondheidsbeleid 2016-2019 is in opdracht van de 17 gemeenten
uit de regio Zuid-Holland Zuid opgesteld en vormt daarmee de basis voor de
gemeentelijke nota's gezondheidsbeleid. Gemeente Dordrecht heeft de hoofdlijnen uit
de regionale nota gebruikt om invulling te geven aan haar verantwoordelijkheden uit
de Wpg en een lokale paragraaf aan de regionale nota toegevoegd.
De uitvoering van de taken in het kader van de Wpg is ondergebracht bij de DG&J.
De inzet van de DG&J op de thema's gezondheidsbescherming, ziektepreventie en
gezondheidsbevordering wordt gefinancierd uit de inwonerbijdrage voor
uitvoeringsprogramma's. Voor de gemeente Dordrecht is hiervoor een bedrag van
C 1,29 per inwoner in de meerjarenbegroting 2016-2019 van de GR DG&J ZHZ
opgenomen. Wij zetten echter een deel van dit bedrag in voor de uitvoering van het
burgerparticipatieproject Hart voor Zuid-Holland Zuid (ZHZ).
Naast het (nieuwe) gezondheidsprogramma 'Samen voor Gezond', neemt de
Gemeente Dordrecht ook in de komende beleidsperiode het preventieprogramma
Doe ff gezond van DG&J af en financiert dit buiten de inwonerbijdrage om. Het
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programma Doe ff gezond wordt apart benoemd in de lokale paragraaf van onze
gemeentelijke nota.
Dit voorstel wordt opnieuw ter besluitvorming aan uw raad voorgelegd omdat de
commissie Sociale Leefbaarheid in haar vergadering op 13 oktober 2015 heeft
verzocht de lokale paragraaf aan de regionale nota gezondheidsbeleid toe te voegen.

Inleiding
De commissie Sociale Leefbaarheid heeft in de vergadering op 13 oktober 2015 de
portefeuillehouder verzocht het voorstel inzake de regionale nota gezondheidsbeleid
2016-2019 opnieuw aan de raad voor te leggen. De redenen hiervoor waren:
1. Het ontbreken van de lokale paragraaf in de regionale nota.
2. Het ontbreken van een evaluatie van de preventieprogramma's 2012-2015
(Verzuip Jij je Toekomst?!, Prenatale voorlichting, Mentale Weerbaarheid en Doe ff
Gezond).
3. Dekking van het risico, dat bij de financiering van het burgerparticipatieproject

Hart voor Zuid-Holland Zuid, er onvoldoende middelen bij de DG&J beschikbaar
zouden blijven voor de uitvoering van de interventies in het kader van
gezondheidsbevordering (voorheen preventieprogramma's).
Wat is er veranderd in het raadsvoorstel?
1. De portefeuillehouder heeft de lokale paragraaf aan de regionale nota
toegevoegd, waarin de lokale ambities voor de periode 2016-2019 zijn
opgenomen.
2. Naar verwachting zal de evaluatie van de preventieprogramma's 2012-2015 op
1 februari 2016 worden afgerond en zo snel mogelijk daarna naar de commissie
ter informatie worden toegezonden.
3. Het college heeft met de DG&J afgesproken dat op het moment dat de DG&J een
tekort op het gezondheidsprogramma 'Samen voor gezond voorziet (er is dus
voortaan sprake van één gezondheidsprogramma), dan kan de DG&J een
gemotiveerd verzoek bij de gemeente Dordrecht indienen voor het alsnog leveren
van nader te bepalen prestaties uit 'Samen voor Gezond' voor een maximaal
bedrag van C 38.029,- in 2016, in 2017 C 15.443,- en in 2018 C 15.443,- (de
dekking van het verwachte tekort vanwege het nieuw -voor -oud beleid). Dit tekort
moet aantoonbaar zijn veroorzaakt door het onttrekken van de middelen, die
Dordrecht gebruikt voor het project Hart voor ZHZ. Hiervoor reserveren wij geld
uit het budget Lokale gezondheidsbeleid.
Gemeenten zijn volgens de Wpg verantwoordelijk voor het beschermen en
bevorderen van de publieke gezondheid van hun inwoners. Zij zijn verplicht om
iedere vier jaar een nota gezondheidsbeleid op te stellen en deze door de raad te
laten vaststellen. In de regio Zuid-Holland Zuid hebben de bestuurders van
17 gemeenten opdracht aan de DG&J gegeven om een regionale nota
gezondheidsbeleid op te stellen. Deze nota beschrijft de uitgangspunten,
doelstellingen en de wijze van evalueren voor het gezondheidsbeleid in de periode
2016-2019. De nota is opgebouwd uit drie thema's: (1) gezondheidsbescherming,
(2) ziektepreventie en (3) gezondheidsbevordering.
De gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid vinden het wenselijk om hun
gezondheidsbeleid te richten op het verkleinen van sociaal-economische
gezondheidsverschillen en het bevorderen van maatschappelijke participatie.
Structurele factoren in de samenleving, zoals een laag opleidingsniveau en gebrek
aan inkomen, leiden vaak tot gezondheidsproblemen bij specifieke groepen met een
lage sociaal-economische status.
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De maatschappelijke opgave voor de komende jaren is om de zorgconsunnptie sterk
te laten verminderen. Hierin zit een overlap tussen de Wpg en de Wet
maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Vanuit de visie op gezondheid wordt door
verschillende partijen gewerkt aan participatie en preventie om op deze manier de
inzet van zwaardere zorg te verminderen of uit te stellen. De regionale nota
gezondheidsbeleid is gebaseerd op de nota van uitgangspunten 2016-2019 (op
27 november 2014 door het Algemeen Bestuur (AB) vastgesteld), de evaluatie van
de Regionale nota lokaal gezondheidsbeleid 2012-2015, de Toekomstverkenning
gezondheid en jeugd 2014 en het Nationaal Programma Preventie.

Doelstelling
De belangrijkste doelstellingen van het gezondheidsbeleid in de periode 2016-2019
zijn:
het verkleinen van gezondheidsverschillen tussen laagopgeleiden en
hoogopgeleiden;
het bevorderen van vermogen van burgers om met tijdelijke of blijvende
veranderingen in de lichamelijke en geestelijke conditie om te kunnen gaan (dit is
de nieuwe definitie van gezondheid gehanteerd door de Nederlandse overheid;
gezondheid gaat niet meer om de afwezigheid van ziekte of beperking, maar om
het vermogen zich aan te passen aan de omstandigheden en om eigen regie op het

leven te voeren);
het bevorderen van maatschappelijke participatie van burgers door een integrale,
structurele en setting gerichte benadering van gezondheid toe te passen.
Deze doelstellingen willen wij bereiken door uitvoering te geven aan de Regionale
nota gezondheidsbeleid 2016-2019, aangevuld met de Dordtse paragraaf.

Argumenten
2.1 Gemeenten zijn wettelijk verplicht iedere vier jaar nota gezondheidsbeleid vast te
stellen
De Wpg stelt dat gemeenten om de vier jaar hun gezondheidsbeleid opnieuw moeten
vaststellen. Daarom gaan de gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid door middel
van de voorliggende nota hun beleid voor de nieuwe beleidsperiode 2016-2019
actualiseren. Deze actualisatie heeft plaats op basis van epidemiologische gegevens,
die de DG&J tijdens de huidige beleidsperiode heeft verzameld.

2.2 De doelstellingen sluiten aan bij ontwikkelingen in het sociale domein
De doelstellingen van de regionale nota gezondheidsbeleid 2016-2019 sluiten in
meerdere opzichten aan bij de ontwikkelingen in het sociale domein. Zo beoogt het
nieuwe gezondheidsbeleid maatschappelijke participatie te stimuleren, is er aandacht
voor preventie (met name bij jongeren, laag opgeleide volwassenen en kwetsbare
ouderen) en wordt er ruimte gecreëerd voor de invulling van lokale behoeften van
gemeenten zoals in het Wmo-beleid geformuleerd. Het versterken van sociale teams
en jeugdteams heeft tot doel dat de hulpvragen van burgers zo vroeg mogelijk
worden aangepakt om zo de zwaardere zorg te voorkomen. Door te kiezen voor een
wijkgerichte, integrale en gestructureerde aanpak van sociaal-economische
gezondheidsverschillen, kunnen gemeenten hier succesvol in handelen.

2.3 De nota luidt een nieuwe beleidsperiode in
In 2016 start de nieuwe beleidsperiode, zoals bepaald door de landelijke overheid.
Ter voorbereiding hierop werd in 2014 de Toekomstverkenning gezondheid en jeugd
Zuid-Holland Zuid uitgevoerd en de evaluatie van het gezondheidsbeleid 2012-2015.
Dit, samen met de Landelijke nota gezondheidsbeleid 2015 en het Nationaal
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programma preventie, vormde input voor de regionale nota gezondheidsbeleid 20162019 Zuid-Holland Zuid.
Uit de evaluatie van de afgelopen beleidsperiode is gebleken dat de gepleegde
interventies op het gebied van ziektepreventie en gezondheidsbevordering vruchten
hebben afgeworpen. Daarom is er voor gekozen om door te gaan met dezelfde
speerpunten als in de vorige beleidsperiode: alcohol, roken, bewegen, overgewicht,
diabetes en depressie.

2.4 De doelstellingen sluiten aan bij nieuwe inzichten over gezondheid
De definitie van gezondheid is veranderd. Gezondheid draait niet meer om
afwezigheid van ziekte of beperking, maar om veerkracht. Dit betekent dat wij het
vermogen van mensen om zich aan te passen en regie op eigen leven te voeren,
stimuleren en bevorderen. Deze definitie van gezondheid wordt ook door de
landelijke overheid gehanteerd en sluit aan bij de drie grote decentralisaties in het
sociale domein.

2.5 De doelstellingen zijn eenduidig, realistisch en meetbaar
In de nota zijn eenduidige, realistische en meetbare doelstellingen beschreven. Dit is
een belangrijke voorwaarde voor het bepalen van ambities en resultaten, die
gemeenten in de komende beleidsperiode willen bereiken. Ook is bij iedere
doelstelling aangegeven welke partij (DG8J of gemeenten) verantwoordelijk is voor
de evaluatie ervan.
Kanttekeningen en risico's

2.1 De nadruk op zorg binnen decentralisaties legt druk op uitvoerbaarheid van
preventief gezondheidsbeleid
De decentralisaties, met name op het terrein van de Wmo en jeugd, bieden kansen
voor veel meer preventieve aanpak dan voorheen. Echter de meeste gemeenten zijn
nog maar net begonnen met transformatie (de inhoudelijke vernieuwing en
cultuurverandering) waardoor zij minder aandacht kunnen besteden aan preventief
gezondheidsbeleid.
Kosten en dekking
De inzet van de DG&I op de thema's ziektepreventie en gezondheidsbevordering
wordt gedekt uit de inwonerbijdrage. Conform de begroting 2016-2019 van de

inwoner. Deze is opgebouwd als volgt:
Bedrag per
Bijdrage per
Bijdrage per
programma 2016programma 2016
programma
2019 cf.
voorstel
2017-2018
begroting
Dordrecht
voorstel Dordrecht
GR DG&J ZHZ

Bijdrage per
programma 2019
voorstel
Dordrecht

Prenatale zorg

C 51.687

-

-

-

Mentale weerbaarheid

C 59.249

-

-

-

Verzuip jij je Toekomst?

C 42.675

-

-

_

Gezond gewicht

-

-

-

Samen voor gezond

-

C 38.029

C 15.443

C 12.356

Hart voor ZHZ
Totaal programma's

Gemiddeld per inwoner

._

C 153.611

C 153.611

C 153.611

C 153.611

C 1,29

C 1,29

C 1,29

C 1,29

Aantal inwoners Dordrecht: 118.691
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In plaats van het programma Gezond Gewicht neemt de gemeente Dordrecht het
programma Doe ff gezond van de DG813 af. Dit programma wordt gesubsidieerd uit de
doeluitkering Gezond in de stad en uit de gemeentelijke middelen en kost
DG81.1 bijdragen). De intentie is om de subsidie vanaf 2017 op hetzelfde niveau te
houden als in 2016, maar op dit moment is alleen de financiering ad C 150.000,- uit
de doeluitkering Gezond in de stad en uit het Lokale gezondheidsbeleid zeker en de
rest nog niet (zie ook het RIS -dossier 1600479).

Daarnaast stelt de gemeente Dordrecht onderstaande middelen beschikbaar voor het
uitvoeren van de regionale nota gezondheidsbeleid 2016-2019:
Bedrag 2016-2019 cf. begroting GR DG8d

Inwonerbijdrage Volksgezondheid
Jeugdgezondheidszorg

C 759.950

C 2.698.791

Inwonerbijdrage dekkingsplan (deels)
Totaal

1

C 3.458.741

Duurzaamheid
Niet van toepassing.

Communicatie en inclusief beleid
De regionale nota gezondheidsbeleid 2016-2019 is tot stand gekomen in nauwe
samenwerking met beleidsmedewerkers van de drie subregio's in Zuid-Holland Zuid,
waarvan een deel tevens lid is van het kernteam. Daarnaast werden begin 2015 per
subregio bijeenkomsten georganiseerd voor beleidsmedewerkers van alle gemeenten,
sociale teams, jeugdteams en andere partners, die werken de gezondheid van de
inwoners in de regio.

Tijdspad, vervolg en evaluatie
Na behandeling door uw raad wordt de DG813 geïnformeerd over uw besluit
betreffende de regionale nota gezondheidsbeleid 2016-2019, inclusief de Dordtse
paragraaf.
Bijlagen
1. ontwerp besluit;
2. Regionale nota gezondheidsbeleid 2016-2019 inclusief de lokale paragraaf;
3. Evaluatie Regionale nota lokaal gezondheidsbeleid 2012-2015;
4. De notitie Activiteiten gericht op het behalen van de doelstellingen van de
Regionale nota gezondheidsbeleid 2016-2019;
5. Notitie 'Samen voor Gezond', gezondheidsprogramma ZHZ 2016-2019;

Het college van Burgemeester en Wethouders van Dprdrecht
de secretaris
de burgelneester

M.M. van der Kraan

1 Rekenkundige aanname van de gemeente Dordrecht is ca. C 300.000,-.

Pagina 5/5

