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Geachte Raadsgriffier,

“Zuid Springt Eruit, Zuid-Limburg zet nieuwe trend in gezondheid”. Dat is de
titel van het bijgevoegde gezondheidsbeleid van de 16 Zuid-Limburgse
gemeenten voor de periode 2020-2023 dat wij ter vaststelling aan uw
gemeenteraad aanbieden.
Zuid-Limburg is een prachtige regio, maar ook een regio die al jaren kampt
met hardnekkige en forse achterstanden in gezondheid en participatie ten
opzichte van de rest van Nederland. Zo is in onze regio o.a. sprake van een
lagere arbeidsparticipatie en levensverwachting, een groter beroep op
jeugdhulp, meer overgewicht en leven meer kinderen in armoede en lopen
ze een groter risico op een onderwijsachterstand. Dat heeft grote gevolgen.
In de eerste plaats voor mensen zelf, maar ook voor onze economie en de
zorgkosten. Deze laatste zijn fors hoger dan landelijk gemiddeld.
In de regio ontstaat niet alleen bij gemeenten en de provincie, maar ook bij
de zorgverzekeraars en tal van maatschappelijke partners een groeiend
besef dat we in gezamenlijkheid nog harder zullen moeten samenwerken om
deze negatieve trend te doorbreken.
Totstandkoming van het document
Om te komen tot het gezondheidsbeleid 2020-2023 heeft een zorgvuldige
voorbereiding plaatsgevonden. Sinds de raadsconferentie in februari jl.,
waarbij wij naast raadsleden, bestuurders en ambtenaren van de 16
gemeenten en de Provincie Limburg ook tal van maatschappelijke partners
mochten ontvangen, is in een interactief proces gewerkt aan de
totstandkoming van het bijgevoegde document.
In de beleidsperiode 2016-2019 hebben de Zuid-Limburgse gemeenten via
de beleidsnota “Van signaalrood naar bronsgroen” al gezamenlijk de ambitie
uitgesproken om gezamenlijk werk te maken van deze noodzakelijke
trendbreuk. Het voorliggende stuk is een vervolg op dit document en biedt
handvaten om nog explicieter te sturen op het bereiken van de ambities.

Kern van de aanpak
Kern van de aanpak is dat de 16 Zuid-Limburgse gemeenten samen met de
Provincie, het Rijk, zorgaanbieders en tal van maatschappelijke partners
meerjarig werk maken van de trendbreuk door gericht te werken aan het
inlopen van de achterstanden. Hierbij ligt de focus op het kansrijk, gezond
en veilig laten opgroeien van onze jeugd. Aanpakken die aantoonbaar
bijdragen aan betere kansen voor onze jeugd willen we zo veel als mogelijk
in de hele regio uitrollen. Het gezondheidsbeleid is vervat 9
beleidsuitgangspunten die richtinggevend zijn voor de aanpak van de
komende jaren.
De opgave om de trend te breken raakt veel beleidsdomeinen. Tussen die
domeinen zoeken we waar nodig en mogelijk de verbinding. Ook is het van
belang optimaal aan te haken op kansen die landelijke programma’s zoals
Kansrijke Start, het Preventieakkoord en de Gelijke Kansen Alliantie bieden.
Een compact programmabureau Trendbreuk ondersteunt Zuid-Limburg bij
de hierboven genoemde aanpak.
Procedure
Het is een wettelijke taak van gemeenten om één keer per 4 jaar (regionaal)
gezondheidsbeleid vast te stellen. Het Algemeen Bestuur van de GGD Zuid
Limburg heeft in de vergadering van 26 september jl. ingestemd met het
document en gevraagd het ter vaststelling aan alle gemeenteraden in ZuidLimburg aan te bieden.
Wij vragen u het bijgevoegde document voor het einde van dit jaar ter
vaststelling voor te leggen aan uw raad.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. We zijn
benieuwd naar de reacties en gaan graag met u hierover verder in gesprek.
Met vriendelijke groet,
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