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Aan de Raad,
1.

Onderwerp
Nota Lokaal Gezondheidsbeleid 2019 - 2022

2.

Voorstel
1. De Nota Lokaal Gezondheidsbeleid 2019 - 2022 vast te stellen

3.

De gemeente heeft de wettelijke opdracht de gezondheid van de bevolking te bevorderen.
De wettelijke taak van de gemeente staat beschreven in de Wet publieke gezondheid
(Wpg). Vanuit de Wpg geldt een wettelijke verplichting om lokaal volksgezondheidsbeleid op
te stellen. De nota lokaal gezondheidsbeleid wordt nu aangeboden voor vaststelling.
Voor de eerder door het college vastgestelde nota Sport en Bewegen geldt deze wettelijke
verplichting niet.
Naast de wettelijke verplichting vindt het bestuur van de gemeente Rijswijk een goede
gezondheid van haar inwoners belangrijk. Voldoende beweging, gezond eten, niet roken en
een matiger gebruik van alcohol worden daarom zoveel mogelijk gestimuleerd. Daarnaast
wordt ingezet op een nauwe samenwerking tussen volksgezondheid, zorg, welzijn,
onderwijs & cultuur en sport & bewegen om mensen naar gezonder gedrag te begeleiden.
Belangrijk is hierbij ook de voorbeeldfunctie die we als gemeentelijke organisatie vervullen.
Voor Rijswijk is de duidelijke verbinding tussen gezondheid en sport een nieuwe aanpak
binnen het gezondheidsbeleid. Deze integrale aanpak is noodzakelijk om de ambities uit het
nationaal preventieakkoord waar te kunnen maken.
Na behandeling van de nota in de raad staan de uitgangspunten voor lokaal
gezondheidsbeleid en de verbinding met sport vast. Deze uitgangspunten worden vertaald
in een gezamenlijke uitvoeringsagenda in samenwerking met partners uit Rijswijk op het
terrein van sport en gezondheid.
Deze samenwerking wordt verder verstrekt door het afsluiten van een lokaal sportakkoord.
Bepaalde thema’s die in deze nota aan de orde komen (bijv. eenzaamheid en kwetsbare
ouderen) hebben samenhang met het welzijnswerk in Rijswijk. Later dit jaar zal er een
brede welzijnsnota worden opgesteld als uitwerking van het coalitieakkoord. De aanpak van
thema’s waarbij er overlap is met welzijnswerk wordt dan ook opgepakt in samenhang met
de uitgangspunten uit deze brede welzijnsnota.

4.

Beoogd effect
De bestuurlijke speerpunten voor het lokale gezondheidsbeleid staan beschreven in het
Coalitieakkoord Rijswijk 2019-2022.
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Een belangrijke opdracht die hierin is omschreven, is het opstellen van een gezamenlijke
uitvoeringsagenda Sport & Gezondheid waarin concrete activiteiten/projecten zijn
opgenomen die van Rijswijk een gezondere en sportievere stad maken. In de nu
aangeboden nota zijn de speerpunten en kaders voor het lokale gezondheidsbeleid
opgenomen. Na vaststelling van de nota worden de doelstellingen uit de nota uitgewerkt in
een concrete uitvoeringsagenda.

5.

Argumenten
Er zijn 3 aanleidingen om een nieuwe nota lokaal gezondheidsbeleid op te stellen:
1. Ambities m.b.t. gezondheid en sport zoals opgenomen in het Coalitieakkoord
Rijswijk 2019-2022;
2. Verschijnen van de nieuwe gezondheidsmonitor van de GGD Haaglanden (april
2018) en bijbehorende kernboodschappen (november 2018)
3. Verschijnen van het Nationaal Preventieakkoord “Naar een gezonder Nederland” en
de aansluiting met de lokale implementatie van het sportakoord (november 2018).

6.

Kanttekeningen
Het beoogd effect kan alleen gerealiseerd worden als bij vaststelling de benodigde
financiële middelen worden toegekend.

7.

Financiën
De financiële gevolgen van deze nota komen pas in beeld bij het opstellen van het
uitvoeringsprogramma. De planning is dit te verwerken in de begroting 2020-2023, zodat de
besteding van deze middelen ook betrokken kan worden bij de integrale afweging die in het
kader van de begroting gemaakt moeten worden.

8.

Vervolg
Na deze eerste stap om de kaders vast te stellen zal input gevraagd worden aan alle
partners in Rijswijk op het terrein van sport, bewegen en gezondheid. Samen zal gewerkt
worden aan het opstellen van de uitvoeringsagenda. In dit uitvoeringsprogramma wordt
concreet gemaakt hoe samen met alle partners op het gebied van sport en gezondheid van
Rijswijk een gezondere en sportievere stad gemaakt wordt.

9.

Communicatie
Bij het opstellen van de gezamenlijke uitvoeringsagenda Sport & Gezondheid zal
communicatie een bijdrage leveren en middel zijn om het beoogde effect te behalen.
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10.

Bijlagen
1. Nota Lokaal gezondheidsbeleid 2019 – 2022

Corsanr. 18.086154

de griffier,

de voorzitter,

J.A. Massaar, bpa

drs. M.J. Bezuijen
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De gemeenteraad van Rijswijk,
Bijeen in openbare vergadering op 24 september 2019
Gelezen het voorstel van
d.d.
, nr.

BESLUIT:
1. De Nota Lokaal Gezondheidsbeleid 2019 - 2022 vast te stellen;

Aldus besloten door de Raad van de gemeente Rijswijk, in zijn openbare vergadering van 24
september 2019

de griffier,

de voorzitter,

J.A. Massaar, bpa

drs. M.J. Bezuijen

