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Aanleiding
In de wet publieke gezondheid (Wpg) is vastgelegd dat alle Nederlandse gemeenten
vierjaarlijks het beleid ten aanzien van de publieke gezondheid moeten vastleggen in een
lokale nota gezondheidsbeleid.
Voor de nieuwe periode 2017-2020 is er een nieuwe gezondheidsnota voorbereid die u
nu wordt voorgelegd.
Nadere toelichting
De vijf gemeenten hebben een vergelijkbaar gezondheidsprofiel
In de afgelopen beleidsperiode hebben de vijf gemeenten in het Land van Cuijk voor het
eerst een regionale nota lokaal gezondheidsbeleid vastgesteld voor de periode
2013-2016. De vijf gemeenten hebben een vergelijkbaar gezondheidsprofiel en werken
op het terrein van gezondheid en welzijn veel samen. De speerpunten voor het
gezondheidsbeleid vertonen veel overeenkomsten. Bovendien werken de externe partijen
die betrokken zijn bij de uitvoering van het lokale gezondheidsbeleid voor het gehele
Land van Cuijk.
De speerpunten worden breed gedragen
De organisaties die zich bezig houden met publieke gezondheid zijn vooraan in het
traject betrokken. Ook de adviesraden en burgerparticipatieraad zijn vanaf de start
betrokken. De uiteindelijke speerpunten zijn hierdoor breed gedragen. De speerpunten
voor de komende vier jaar zijn:
 Overgewicht en diabetes
 Alcohol en drugs
 Eenzaamheid en depressie
 Sociaaleconomische gezondheidsverschillen
 Vluchtelingen
Doeltreffendheid/ doelmatigheid
De Wet publieke gezondheid verplicht gemeenten om iedere vier jaar een
gezondheidsbeleid vast te stellen. Met het vaststellen van het regionaal
gezondheidsbeleid voldoet de gemeente Boxmeer aan de wet.
Alternatieven en afwegingen
Niet van toepassing
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Wettelijke basis
Wet Publieke Gezondheid
Financiën
Het regionaal gezondheidsbeleid Land van Cuijk heeft geen directe financiële
consequenties.
Het geld dat beschikbaar is voor gezondheidsbeleid bestaat uit de bijdrage die
gemeenten leveren aan de GGD Hart voor Brabant. Van die bijdrage wordt het grootste
deel besteed aan wettelijke taken van de GGD. Een klein gedeelte is flexibel en is een
onderdeel van de inwonersbijdrage aan de GGD, het zogeheten lokaal accent. Dit lokaal
accent vormt het financiële kader voor deze nota.
Afstemming andere projecten / derden
Op 23 november 2015 heeft er in Myllesweerd een grote regionale bijeenkomst
plaatsgevonden waarbij alle partijen die betrokken zijn bij gezondheid in de brede zin
van het woord zijn uitgenodigd. Ook raadsleden en burgerparticipatieraden zijn hiervoor
uitgenodigd. Met de opbrengst van deze bijeenkomst en het beleidsadvies van de GGD is
het huidige gezondheidsbeleid tot stand gekomen.
De inspraakprocedure liep van 22 juli tot 16 september. De ontvangen adviezen zijn
zoveel mogelijk verwerkt in het gezondheidsbeleid. Ook heeft op 13 december nog een
informatieve avond plaatsgevonden voor de adviesraden en burgerparticipatieraden. Het
doel van deze avond was om toelichting te geven op de aangepaste gezondheidsnota,
zodat duidelijk is wat er met de adviezen is gedaan.
Voorlichting
Na vaststelling van het gezondheidsbeleid zal deze via de gebruikelijke kanalen
gepubliceerd worden.
Voorstel
Het regionaal Gezondheidsbeleid Land van Cuijk 2013 - 2016 in te trekken.
Het Gezondheidsbeleid Land van Cuijk 2017 – 2020 vast te stellen.
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Bij het onderwerp Gezondheidsbeleid Land van Cuijk 2017 - 2020 horen de volgende
bijlagen:
1. Gezondheidsnota Land van Cuijk 2017- 2020 (I-WL/2017/127)
2. Advies van de Land van Cuijkse adviesraden (I-WL/2017/36)
3. Reactie namens het college aan de Land van Cuijkse Adviesraden (I-WL/2017/130)
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