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Onderwerp: : Lokale gezondheidsagenda 2021-2024 – Gezonde kansen in Oude IJsselstreek

De raad wordt voorgesteld
1. De Lokale gezondheidsagenda 2021-2024 vast te stellen

Aanleiding
De gemeente Oude IJsselstreek vindt het belangrijk om vanuit het concept van positieve gezondheid, inwoners te 
stimuleren hun gezondheid te verbeteren. Deze ambitie is ook opgenomen in de Programmabegroting 2021. De 
lokale gezondheidsagenda 2021-2024 draagt bij aan de uitvoering hiervan. Daarnaast is in de Wet publieke 
gezondheid (Wpg) opgenomen dat de gemeenteraad vierjaarlijks een nota gemeentelijk gezondheidsbeleid vaststelt. 
De vorige nota, genaamd ‘positieve gezondheid en preventie’ liep van 2017-2020.

Wat wordt met beslissing bereikt
Met het vaststellen van de lokale gezondheidsagenda hebben we actueel gezondheidsbeleid. Met aandacht voor drie 
speerpunten: kansen(on)gelijkheid, mentale gezondheid en vitaal ouder worden. De lokale gezondheidsagenda biedt 
een kader voor de projecten en activiteiten die we de komende jaren willen uitvoeren om de gezondheid van onze 
inwoners te bevorderen. In het beleid sluiten we aan bij de transformatie in het sociaal domein, met meer aandacht 
voor preventie, normaliseren en samenwerken met strategische partners.

Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en)
1.1. Met het vaststellen van de lokale gezondheidsagenda wordt voldaan aan een wettelijke taak

In de Wet publieke gezondheid (Wpg) is opgenomen dat de gemeenteraad eens per vier jaar lokaal 
gezondheidsbeleid vaststelt. Dit moet gebeuren binnen twee jaar nadat het rijk haar landelijke 
gezondheidsnota heeft uitgebracht. Deze landelijke nota dateert van 2020. 

1.2. Het gezondheidsbeleid sluit aan bij eerder door de raad vastgestelde kaders, zoals de programmabegroting 
2021 en de visie sociaal domein 
In de programmabegroting 2021 wordt uitgegaan van het model van de brede welvaart om aan te geven voor 
welke waarden de gemeente staat. Gezondheid is één van de elf dimensies van brede welvaart. Vanuit het 
concept van positieve gezondheid benaderen we inwoners en stimuleren we deze om de regie over het eigen 
leven te versterken. In de visie sociaal domein benadrukken we dat we staan voor normaliseren, preventie en 
samenwerken. De activiteiten en projecten binnen het gezondheidsbeleid passen binnen deze aanpak. 

1.3. Met onze speerpunten sluiten we aan bij actuele gezondheidsvraagstukken
Het lokale gezondheidsbeleid kent drie speerpunten: kansen(on)gelijkheid, mentale gezondheid en vitaal 
ouder worden. Daarmee sluiten we aan bij actuele thema’s en ontwikkelingen in de gemeente. We gaan ook 
in op leefstijlverandering. Zo hebben we het (regionale) Preventie Akkoord Achterhoek 2020-2030 vertaald in 
een lokaal maatregelenprogramma. Hier besteden we ook aandacht voor de sociale- en fysieke omgeving 
om leefstijlveranderingen te bewerkstelligen. Bijvoorbeeld door te streven naar een rookvrije omgeving. 
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 We monitoren het effect van de maatregelen 
kwantitatief en kwalitatief. Elke 4 jaar herhaalt 
de GGD de kinder-, jeugd- en 
volwassenen/ouderenmonitor. Daarnaast 
gaan we tweejaarlijks in gesprek met groepen inwoners om hun persoonlijke verhalen te horen. Daarmee 
kunnen persoonlijke ervaringen van inwoners ook duiding geven aan de cijfers van de GGD.

Bijlagen
1. Begeleidingsblad Lokale gezondheidsagenda 2021-2024
2. Lokale gezondheidsagenda 2021-2024

Burgemeester en wethouders,

Marijke Verstappen
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☐ conform voorstel

☐ zonder hoofdelijke stemming

☐ met algemene stemmen

☐ ……stemmen voor……stemmen tegen

☐ aangenomen

☐ aangenomen met amendement…………

☐ aangehouden

☐ verworpen

☐ ter vergadering uitgereikt bij agendapunt

☐ in handen van B&W gesteld

☐ opmerkingen/toezeggingen……………….

☐ ……………………………………………….
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