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Aanleiding 
Via deze memo een update rondom de actualisering van het uitvoeringsbeleid volksgezondheid.  
 
Ons gezondheidsbeleid is toe aan actualisering. Gemeenten hebben vanuit de Wet publieke 
gezondheid (Wpg) de wettelijke taak dit elke vier jaar vast te stellen. Regionaal hebben de 
ambtenaren volksgezondheid hier samen in opgetrokken. Dit heeft geresulteerd in de beleidskaders 
volksgezondheid 2017-2020 Regiogemeenten Achterhoek ‘Positieve gezondheid en preventie’. Op 
een paar lokale aanvullingen na, ligt ook de versie voor Oude IJsselstreek klaar.  
Al eerder is er lokaal, maar ook regionaal geconcludeerd dat actualisering van het gezondheidsbeleid 
nauw moet aansluiten bij de uitgangspunten in het sociaal domein. En dat het vooral moet leiden tot 
een regionaal preventieprogramma, wat tot actie leidt.  
 
In het beleidsplan Sociaal Domein Oude IJsselstreek ‘Samen, met en voor elkaar’ dat in maart 2017 is 
vastgesteld, wordt in bijlage 2 verwezen naar de wetgeving waarvoor dit beleidsplan kaderstellend is. 
De beleidskaders volksgezondheid worden zodoende niet separaat ter vaststelling aan de 
gemeenteraad voorgelegd. Zij sluiten aan bij het voorliggende beleidsplan Sociaal Domein Oude 
IJsselstreek.  
Al dan niet in combinatie met de resultaten uit de volwassenen en ouderenmonitor 2016 en het nog te 
schrijven preventieprogramma kan er een presentatie / informatieve bijeenkomst worden 
georganiseerd om u als raad nader te informeren. 
 
Beleidskaders VGZ in het kort 
Sleutelbegrippen vormen positieve gezondheid en preventie. Dat vormt dan ook de titel van de nota. 
Het beleidskader in deze nota benoemt de basiselementen die richting geven aan acties in de 
uitvoering. Zij hebben, net zoals in de voorgaande nota’s een algemeen karakter. Dit is onlosmakelijk 
verbonden aan het fenomeen (volks)gezondheid. 
Gezondheid betreft ieder mens en een hele samenleving. Het heeft invloed op iemands kansen om 
mee te doen en zingeving te ervaren. Om naar school te gaan, te werken, andere mensen te 
ontmoeten enz. 
(Positieve) gezondheid en preventie raken elke leeftijd en iedere sector en ‘staat’ op zes pijlers. Deze 
worden op hun beurt beïnvloed door o.a. leefstijl, de sociaal economische omgeving, de fysieke 
omgeving en de toegang tot activiteiten en voorzieningen. Ook biologische factoren (waar de lokale 
overheid niet overgaat) hebben invloed. En dat geeft meteen de breedte en de kansen aan. 
Dit onderwerp beperkt zich dus niet (uitsluitend) tot leefstijlinterventies. Het reikt tot de Omgevingswet 
die in 2019 van kracht wordt. Het gaat ook over gezonde omgeving in het kader van extramuralisering. 
En daar ligt dan ook meteen de verbinding met het sociale (en fysieke) domein. 
 
De nota is relatief dun. Er is dermate veel informatie (op internet) beschikbaar dat met een korte 
presentatie van de belangrijkste gegevens in de nota kan worden volstaan. 
Het voorwoord is leeg gelaten. Daar kan elk bestuur zijn eigen inleiding schrijven met verwijzing naar 
de eigen lokale situatie. 
 
Preventieprogramma 
Een beleidskader en zijn uitgangspunten geven richting welke kant wij op willen met elkaar. Inmiddels 
wordt er een inventarisatie gedaan om te weten wat wij allemaal in huis hebben op het gebied van 
preventie (universeel, selectief, geïndiceerd). Dat wordt geen sociale kaart maar een overzicht op 
hoofdlijnen. Ook hebben de ambtenaren VGZ in de afgelopen periode in samenwerking met de GGD 



zo’n 40 interviews gehouden onder organisaties en diverse WMO-raden / seniorenconvent. Om naar 
hun mening te vragen wat er op het gebied van preventie in de Achterhoek moet gebeuren. De 
portefeuillehouders VGZ zijn ook naar hun mening gevraagd. De uitkomsten van de interviews worden 
op hoofdlijnen beschreven in het laatste hoofdstuk van de nota Beleidskaders volksgezondheid 2017-
2020 ‘Positieve gezondheid en preventie’. Als vooruitblik op het regionale preventieprogramma. 
De planning is om het regionale preventieprogramma in mei - september verder te ontwikkelen in 
samenspraak met onze partners. Tegen die tijd mag ook de Regionale visie Sociaal Domein worden 
verwacht. 
Inmiddels ligt er een concept-samenvatting van alle interviews. Deze bevat elementen die als input 
kunnen dienen voor de Regionale visie Sociaal Domein die nu in ontwikkeling is. De geïnterviewden 
hebben het concept inmiddels ontvangen en konden tot 15 juni jl. reactie/aanvullingen geven. Hierna 
wordt de samenvatting ingebracht bij de regionale visie en wordt er verder gewerkt aan het 
preventieprogramma. Hierbij wordt nauw samengewerkt met o.a. de geïnterviewde partners, want het 
preventieprogramma kan uiteindelijk niet gemaakt en uitgevoerd worden zonder ons allen. 
 
Vervolg 
In principe staat er op 21 september a.s. een raadsinfo avond gepland over het onderwerp 
volksgezondheid. Het voorstel is om dan de resultaten van de volwassenen en ouderenmonitor 2016 
en andere relevante ontwikkelingen op het gebied van volksgezondheid te presenteren. Waaronder de 
stand van zaken rondom het regionale preventieprogramma. Uiteraard zal er naast een regionaal 
programma aandacht zijn voor specifiek lokale activiteiten / aandachtspunten. 
 
 
  
 


