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Inleiding
Met deze raadsinformatiebrief willen wij u graag informeren over de uitvoeringsagenda Gezondheid
en Sport.
Kern informatie
Het bestuur van de gemeente Rijswijk vindt 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 er ingezet op een nauwe samenwerking tussen
volksgezondheid, zorg, welzijn, onderwijs & cultuur en sport & bewegen om mensen naar gezonder
gedrag te begeleiden.
Voor Rijswijk is de duidelijke verbinding tussen gezondheid en sport een nieuwe aanpak binnen het
gezondheidsbeleid. Deze integrale aanpak is noodzakelijk om de ambities in het preventieakkoord
waar te kunnen maken. Eerder heeft de raad al kennis kunnen nemen van de nota Sport en
Bewegen 2017-2021.
De nota lokaal gezondheidsbeleid is in september 2019 vastgesteld door de raad. Na behandeling
van de nota in de raad staan de uitgangspunten voor lokaal gezondheidsbeleid en de verbinding met
sport vast. Deze samenwerking wordt verder versterkt door het afsluiten van het lokaal sportakkoord
welke u eind 2019 ter kennisname ontvangen heeft. Ook dit Sportakkoord is tot stand gekomen door
de inzet van verschillende partijen, van sportverenigingen tot maatschappelijke organisaties, van
zorgaanbieders tot de gemeente.
Middels een participatiebijeenkomst Gezondheid en Sport (9 september 2019) hebben ruim 90
deelnemers meegedacht over 7 thema’s: Inclusief sporten en bewegen, Positieve sportcultuur,
Duurzame sportinfrastructuur, Vitale aanbieders, Fitte jongeren, Rookvrije generatie en Gezond
gedrag.
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Gevolgen en /of vervolgtraject
Eind september 2019 hebben wij in kleinere groepen met verschillende partners samen gekeken
welke doelstellingen op dit moment het meest passend zijn voor Rijswijk. Ook zijn er concrete ideeën
besproken die kunnen bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen. De doelstellingen en
ideeën vanuit de nota Sport en Bewegen, het lokaal Sportakkoord en de nota lokaal
gezondheidsbeleid komen samen in deze uitvoeringsagenda.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,
de secretaris,

de burgemeester,

drs. M. Middendorp MPC

drs. M.J. Bezuijen
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