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Dit voorstel gaat over de regionale gezondheidsnota 2021-2028 "Samen gezond in Kennemerland"
Voorgesteld besluit:

De raad van de gemeente Bloemendaal;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 februari 2021

besluit:

De regionale gezondheidsnota 2021-2028 "Samen gezond in Kennemerland" vast te stellen

De raad voornoemd, d.d.

\S April 2jDZ[

de

OĉsluZt racu1
Voor -.

de griffier.

UAaniem
aAnçptoiMen

2-

-

Voorgesteld besluit

De regionale gezondheidsnota 2021-2028 "Samen gezond in Kennemerlanď' vast te stellen.
Aanleiding en beoogd effect

Aanleiding
De voorliggende regionale nota gezondheidsbeleid 2021-2028 "Samen gezond in Kennemerlanď' is
een vervolg op de eerste regionale nota gezondheidsbeleid 2016-2020. In mei 2020 publiceerde
het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) haar nieuwe nota gezondheidsbeleid
2020-2024 'Gezondheid breed op de Agenda'. Deze landelijke nota vormt het beleidskader voor
alle gemeenten. Werkten we voorgaande járen vanuit leefstijl thema's, in deze nota is veel meer
de samenhang in dit complexe vraagstuk zichtbaar. Een opbouw die aansluit bij de vraagstukken
uit de landelijke nota.
Beoogd effect
Het bevorderen van gezondheid voor de inwoners van Kennemerland. De regionale nota geeft
duidelijke doelen en ambities weer waar lokaal invulling aan kan worden gegeven. De meerwaarde
van deze regionale nota is dat er gecoördineerd en gestructureerd wordt gewerkt aan het
bevorderen van de gezondheid van de inwoners in Kennemerland. Alle gezondheidsvraagstukken
hangen daarin met elkaar samen.
Politieke keuzeruimte

De politieke keuzeruimte is beperkt. De gemeenten in Kennemerland hebben gezamenlijk de
regiovisie opgesteld waarin zij de gezamenlijke ambities formuleren. De gemeenteraden
van de hiervoor genoemde regiogemeenten worden gevraagd de voorliggende gezamenlijke
regiovisie vast te stellen.
Deze regionale gezondheidsnota vormt het kader voor het uit te werken lokaal preventie akkoord.
Gedachtegang

Gezamenlijke ambities
We staan voor grote opgaven op het gebied van volksgezondheid en zorg. Het is verleidelijk om
deze allemaal te willen aanpakken. De gemeenten in de regio Kennemerland hebben samen
met de GGD afgesproken om de komende acht jaar deze vijf gezondheidsvraagstukken met
voorrang aan te pakken:
A. Gezondheid in de fysieke en sociale leefomgeving
B. Gezondheidsachterstanden verkleinen
C. Druk op het dagelijks leven bij jeugd en jongvolwassenen
D. Vitaal ouder worden
E. Leefstijlthema's uit het landelijke preventieakkoord
Corona
De regionale nota is opgesteld tijdens de corona crisis. Hoewel de verwachting is dat corona
tijdelijk is, weten we ook dat de gevolgen van corona nog lang in onze samenleving voelbaar zijn.
Gelet daarop is het noodzakelijk in deze nota een apart hoofdstuk te wijden aan dit virus.
Het corona virus maakt sommige opgaven nog groter of urgenter. Zo treft de coronacrisis vooral
kwetsbare groepen in Nederland, en kan de crisis daardoor gezondheidsverschillen verder
vergroten.
Looptijd
Om de ambities te realiseren is een lange adem nodig en met een lange looptijd wordt de
continuïteit beter gewaarborgd. Gelet daarop is gekozen voor een looptijd van 8 jaar.
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In iedere gemeente spelen de thema's in meer of mindere mate een rol. Dit heeft o.a. te maken
met de samenstelling van de bevolking. Door het maken van een lokale invulling is het mogelijk
dat gemeenten eigen prioriteiten stellen en keuzes maken welke thema's en in welke volgorde zij
die aan willen pakken.
Op basis van de hierboven genoemde onderwerpen gaan wij aan de slag met het maken van een
lokale invulling. In 2021 wordt gestart met het maken van een lokaal preventie akkoord. Dit is een
uitwerking van minimaal twee leefstijlthema's uit het landelijke preventieakkoord (E), maar gelet
op de samenhang van de onderwerpen zullen ook de andere vraagstukken hier in terug komen.
In het nog op te stellen beleidsplan sociaal domein (vanaf 2023) zullen de hierboven genoemde
onderwerpen ook een plek krijgen.
Alternatieven
Er is geen goed alternatief. De aanpak van de gezondheidsthema's is alleen mogelijk in
samenwerking met de regiogemeenten, de GGD en andere partners in het sociaal domein.
Overwegingen van het college

Gelet op het gebrek aan alternatieven en het belang van het gezamenlijk aanpakken van
gezondheidsthema's, adviseert het college de regiovisie vast te stellen.
Middelen

De gemeente heeft een ondersteuningsbudget aangevraagd van C 9.600 voorde totstandkoming
van een breed gedragen lokaal preventieakkoord. De VNG heeft de aanvraag gehonoreerd. Het
ondersteuningsbudget wordt ingezet voor het aanstellen van een procesbegeleider vanuit GGD
Kennemerland.
Aanvullend komt de gemeente, op basis van het inwonersaantal, in aanmerking voor een
uitvoeringsbudget voor de járen 2021 - 2023 van C 20.000 per jaar. Om dit budget aan te vragen
is een positief advies van de kerngroep Lokale Preventieakkoorden noodzakelijk. De uiteindelijke
verantwoording voor de besteding van de specifieke uitkering (uitvoeringsbudget) verloopt via de
jaarrekening van de gemeente en de SiSa-systematiek.
Participatie

Wij gaan in gesprek met lokale en regionale partners om te komen tot een lokale invulling van
deze gezondheidsnota. Ook de Wmo raad en inwoners betrekken wij bij het formuleren van lokale
actiepunten.
Communicatie

N.v.t.
Samenwerking (Heemstede)

De regionale gezondheidsnota is opgesteld in samenwerking met de GGD en de gemeente
Heemstede, Haarlem, Zandvoort, Beverwijk, Velsen, Heemskerk, Uitgeest en Haarlemmermeer.
Vervolgproces/evaluatie

Vervolgproces
De regiovisie vormt de basis voor lokale uitwerking. In 2021 is gestart met het opstellen van een
lokaal preventie akkoord. Het streven is dat er eind maart 2021 een breed gedragen lokaal
preventieakkoord ligt.
Om te komen tot een breed gedragen preventieakkoord worden verschillende partijen betrokken
bij het proces. Er is een kerngroep opgericht, bestaande uit: Welzijn Bloemendaal, Sportsupport,
Brijder, GGD Kennemerland (procesbegeleider) en de gemeente. De kerngroep bewaakt het

-4proces, houdt oog voor de ambities en doelstellingen en levert input op de Ínhoud van het lokaal
preventieakkoord. Daarnaast worden er gesprekken gevoerd met diverse stakeholders, waaronder:
huisartsen, schoolbesturen, sportverenigingen, handhaving, lokale ondernemers en inwoners.
Intentie is om partijen intrinsiek te motiveren en draagvlak te creëren, zodat zij het lokaal
preventieakkoord mede ondertekenen en zelf aan de slag gaan met de geformuleerde ambities.
Evaluatie
In de (halfjjaarrapportage van het sociaal domein brengen wij de raad op de hoogte van de
ondernomen stappen en de voortgang.
Bijlagen
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Burgemeester en wethouders van Bloemendaal,

, burgemeester.

, gemeentesecretaris.

