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Lokaal Gezondheidsbeleid Hardinxveld-Giessendam
Voorgesteld besluit
1. Het lokale Gezondheidsbeleid vast te stellen.

Inhoud
Inleiding
Iedere vier jaar brengt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een landelijke
nota gezondheidsbeleid uit. In deze nota worden de landelijke prioriteiten benoemd, die
aanknopingspunten bieden voor gemeentelijk gezondheidsbeleid. Gemeenten zijn op grond van de
Wet publieke gezondheid (Wpg) verplicht om een ‘lokaal gezondheidsbeleid’ vast te stellen.
Het doel van publieke gezondheidszorg is om de gezondheid van burgers te bevorderen en
beschermen. De gemeente laat een groot deel van zijn publieke gezondheidstaken (wettelijk verplicht)
uitvoeren door de jeugdgezondheidszorg en de DG&J. Door de eisen vanuit de wet aan hun taken is
onze beleidsinvloed daarop gering. Een ander deel van onze taken gaat over
gezondheidsbevordering, wat wij als gemeente zelf doen om de gezondheid van onze inwoners te
verbeteren. In deze beleidsnota staan wij daar vooral bij stil. Met dit nieuwe lokale gezondheidsbeleid
wordt ingezet op de belangrijkste uitdagingen op het gebied van gezondheidsbeleid en
volksgezondheid voor de gemeente, de partners en inwoners uit Hardinxveld-Giessendam. De nota
dient als kapstok en vormt het kader waarbinnen het gemeentelijk gezondheidsbeleid de komende
jaren wordt uitgevoerd.
Beoogd effect
Middels deze beleidsnota dragen we onze visie uit en geven we richting aan de verdere uitvoering van
het gezondheidsbeleid de komende jaren.
Argumenten
1.1 Gemeenten zijn op grond van de Wet publieke gezondheid verplicht om een gemeentelijke nota
gezondheidsbeleid op te stellen. De gemeenteraad dient binnen twee jaar na openbaarmaking van de
landelijke nota gezondheidsbeleid een gemeentelijke nota gezondheidsbeleid vast te stellen. Deze
lokale nota geeft weer waar we de komende jaren op in willen zetten op gebied van publieke
gezondheid.
1.2 De nota is ontstaan op basis van literatuur en gesprekken met lokale maatschappelijke
organisaties.Deze beleidsnota is tot stand gekomen aan de hand van een literatuurstudie, met als
doel te onderzoeken wat de trends zijn in de nabije toekomst. De uitkomsten hiervan zijn vervolgens
besproken met diverse lokale partijen uit Hardinxveld-Giessendam. Dit doen we bewust op
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hoofdlijnen, om ruimte te geven aan de uitvoerende partijen en samenwerkingspartners om samen
met ons deze nota verder door te vertalen in de praktijk.
Kanttekeningen
Geen.
Financiële informatie
De middelen zijn opgenomen in de begroting via Programma 9, Zorg en Welzijn
Communicatie
N.v.t.
Vervolg
N.v.t.
Openbaar
Ja
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