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Onderwerp 

Nota gezondheid ‘West Betuwe Positief Gezond 2022-2024’ 

 

Beslispunten 
1. De nota ‘West Betuwe Positief Gezond 2022-2024’ vast te stellen en in te zetten op de volgende 9 

speerpunten: 

a. We dragen de brede benadering van gezondheid (positieve gezondheid) uit en integreren deze 

in beleid, denken en handelen van gemeente. We geven de brede benadering vorm samen met 

organisaties, professionals en vrijwilligers in heel West Betuwe.  

b. Positieve gezondheid integreren in de omgevingsvisie en omgevingsplannen die de komende 

jaren in West Betuwe ontwikkeld worden, zodat positieve gezondheid een vanzelfsprekend 

onderdeel uitmaakt van de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling in West Betuwe. Inwoners 

leven in een gezonde fysieke en sociale omgeving  

c. Kinderen groeien (positief) gezond op  

d. Veerkrachtige en weerbare jongeren, druk op het dagelijks leven bij jeugd en jongvolwassenen  

e. Een gezond gewicht voor iedereen  

f. Voorkomen van (problematisch) middelengebruik  

g. Een rookvrij West Betuwe  

h. Sociaal-economische gezondheidsverschillen verkleinen  

i. Positief gezond ouder worden 

 

Inleiding 

In de wet Publieke Gezondheid (WPG) is vastgelegd dat gemeenten eenmaal per 4 jaar (binnen 2 jaar 

na verschijning van de landelijke nota) een nota lokaal gezondheidsbeleid dienen vast te stellen.  

Met de transities in het sociaal domein, raken volksgezondheid en sociaal domein steeds meer met 

elkaar verweven. Mee kunnen doen in de maatschappij, de financiële situatie, mentale en fysieke 

gezondheid grijpen bijvoorbeeld op elkaar in. 

In de nota sociaal domein ‘Bouwen aan Sociale Kracht 2021-2024’ zijn derhalve, aan de hand van 

uitgebreide analyse,  al veel aandachtspunten op gebied van volksgezondheid en preventie 

opgenomen. Deze nota ‘West Betuwe Positief Gezond 2022-2024’  is een vervolg en verdieping op de 

nota  Bouwen aan Sociale Kracht, met als doel samenhang en verbinding aan te brengen in de 

ontwikkelingen in West Betuwe en het thema Positieve Gezondheid verder uit te werken. We zetten in 

op de volgende 9 speerpunten: 
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a. We dragen de brede benadering van gezondheid (positieve gezondheid) uit en integreren deze 

in beleid, denken en handelen van gemeente. We geven de brede benadering vorm samen met 

organisaties, professionals en vrijwilligers in heel West Betuwe.  

b. Positieve gezondheid integreren in de omgevingsvisie en omgevingsplannen die de komende 

jaren in West Betuwe ontwikkeld worden, zodat positieve gezondheid een vanzelfsprekend 

onderdeel uitmaakt van de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling in West Betuwe. Inwoners 

leven in een gezonde fysieke en sociale omgeving  

c. Kinderen groeien (positief) gezond op  

d. Veerkrachtige en weerbare jongeren, druk op het dagelijks leven bij jeugd en jongvolwassenen  

e. Een gezond gewicht voor iedereen  

f. Voorkomen van (problematisch) gebruik van middelen  

g. Een rookvrij West Betuwe  

h. Sociaal-economische gezondheidsverschillen verkleinen  

i. Positief gezond ouder worden 

Hiermee wordt toegewerkt naar toekomstig integraal beleid op gebied van volksgezondheid en sociaal 

domein.    

 

Samenvatting 

In samenhang met Bouwen aan Sociale Kracht is al veel in gang gezet rond bijvoorbeeld inclusie, 

laaggeletterdheid, sport, het lokaal preventie-akkoord en de gezonde omgeving. In dit document 

brengen we samenhang aan in de vele ontwikkelingen vanuit het perspectief van de Positieve 

Gezondheid van alle inwoners in een doorgaande lijn van – 9 maanden tot 100+ jaar. Ook wordt 

ingegaan op het gedachtegoed van Positieve Gezondheid en hoe dit verder gebracht kan worden in 

West Betuwe. We zetten in op 9 speerpunten met als doel dat onze inwoners gezond opgroeien, 

gezond blijven en gezond en gelukkig oud worden.  

 

Besluitgeschiedenis 

De beleidsnota ‘Bouwen aan Sociale Kracht 2021-2024’ is op 27 oktober 2020 vastgesteld in de 

gemeenteraad. 

De uitvoeringsagenda Bouwen aan Sociale Kracht is in het college vastgesteld op 30 maart 2021. 

Deze is als informatienota gestuurd aan de raad en op de agenda van de raad van 25 mei 2021 

geplaatst. 

 

Beoogd effect 

Samenhang realiseren in het beleid en de ontwikkelingen die betrekking hebben op de gezondheid in 

brede zin in West Betuwe, vanuit het perspectief van de inwoner.  

 

Positieve Gezondheid borgen in beleid, denken en handelen in West Betuwe. Positieve Gezondheid is 

een bredere kijk op gezondheid, waarmee wordt bijgedragen aan het vermogen van mensen om met 

fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan en om zoveel mogelijk eigen regie 

te voeren. Daarbij gaat het om de veerkracht van mensen om zich aan te passen aan wat zich in het 

leven voordoet.  
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Teneinde hiermee een impuls te geven aan: 

• Een sterke samenleving 

• Betaalbare en efficiënte zorg 

• Iedereen doet mee naar vermogen 

• De inwoner staat centraal 

• Normaliseren is de basis 

 

Aan te sluiten op de 7 knoppen van grip, die genoemd staan in het uitvoeringsplan ‘Bouwen aan 

Sociale Kracht’: 

Stimuleren sociale kracht aan de hand van de ‘ontwikkellijn sterke samenleving’: 

• Preventie en vroeg signalering 

• Meer algemene voorzieningen 

Waar nodig gespecialiseerde zorg, waar mogelijk afschalen naar laagdrempelige zorg, in aansluiting 

op de ontwikkellijn ‘Juiste zorg op de juiste plek’: 

• Verbeterde regievoering 

• Nieuwe inkoopcontracten voor de zorg 

• Efficiëntere bedrijfsvoering 

• Verbeterde samenwerking met partners 

• Versobering van het aanbod 

 

Door in te zetten op gezonde, veerkrachtige en zelfredzame inwoners. 

 

Argumenten 

1.1 Hiermee wordt voldaan aan de verplichting tot lokaal gezondheidsbeleid volgens de Wet 
Publieke Gezondheid (WPG) om eenmaal per 4 jaar (binnen 2 jaar na verschijning van de 
landelijke nota) een nota lokaal gezondheidsbeleid vast te stellen.   

1.2  De raad is bevoegd om lokaal gezondheidsbeleid vast te stellen 

 

Kanttekeningen 

Het beleidsplan is een verdieping en aanvulling op de beleidsnota Bouwen aan sociale kracht. Formeel 

hebben we hiermee al voldaan aan de Wet Publieke gezondheid. Gezien de vele ontwikkelingen op 

gezondheid en toezegging aan de raad om een apart lokaal gezondheidsbeleid aan te bieden, zijn we 

in deze nota dieper in gegaan op Positieve gezondheid en hebben we het aangevuld met negen 

speerpunten waar wij ons de komende jaren op gaan richten. 

 

Financiën  

West Betuwe ontvangt in 2021, 2022 en 2023 jaarlijks €30.000,- van het Rijk voor de uitvoering van het 

Lokaal Preventie Akkoord (LPA). Een deel van dit budget wordt ingezet voor de opdracht aan de GGD 

om de uitvoering van het LPA te coördineren en de beweging Positieve Gezondheid in West Betuwe in 

gang te zetten. 

Uitvoering van de speerpunten vindt verder plaats binnen bestaande middelen en budgetten. 
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Communicatie 

In samenwerking met de afdeling communicatie wordt een communicatiestrategie uitgewerkt voor de 

‘beweging Positieve Gezondheid’, waarin een netwerk van partners zich inzet om het gedachtegoed uit 

te dragen en kennis en inspiratie en praktijkvoorbeelden te delen. De gemeente heeft hierin een 

faciliterende rol en is een van de partners. De afzender is dus niet de gemeente, maar het netwerk. 

Meer informatie hierover staat in de nota West Betuwe Positief Gezond 2022-2024. 

 

Uitvoering/Planning 

De GGD krijgt de opdracht om de faciliterende rol voor de opstart van het netwerk op zich te nemen. 

Een beleidsambtenaar van de gemeente neemt het initiatief om Positieve Gezondheid binnen de 

gemeente bekend te maken en initiatieven te nemen om het gedachtegoed binnen de gemeente verder 

te brengen. Uitvoering van de overige activiteiten is reeds geborgd binnen oa het uitvoeringsplan 

Bouwen aan Sociale Kracht en het Lokaal Preventie-akkoord. Er komt geen nieuw uitvoeringsplan voor 

de nota gezondheidsbeleid. 

 

Evaluatie 

Aansluiten bij evaluatie Bouwen aan Sociale Kracht. 

 

Risicoparagraaf 
Niet van toepassing.  

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe 

de secretaris,                    de burgemeester, 

Karen Coesmans   Servaas Stoop  
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Raadsbesluit 
 

De raad van de gemeente West Betuwe; 

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 2 november 2021, 

 

besluit: 

 
1. De nota ‘West Betuwe Positief Gezond 2022-2024’ vast te stellen en in te zetten op de volgende 9 

speerpunten: 

a. We dragen de brede benadering van gezondheid (positieve gezondheid) uit en integreren deze 

in beleid, denken en handelen van gemeente. We geven de brede benadering vorm samen met 

organisaties, professionals en vrijwilligers in heel West Betuwe;  

b. Positieve gezondheid integreren in de omgevingsvisie en omgevingsplannen die de komende 

jaren in West Betuwe ontwikkeld worden, zodat positieve gezondheid een vanzelfsprekend 

onderdeel uitmaakt van de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling in West Betuwe. Inwoners 

leven in een gezonde fysieke en sociale omgeving; 

c. Kinderen groeien (positief) gezond op; 

d. Veerkrachtige en weerbare jongeren, druk op het dagelijks leven bij jeugd en jongvolwassenen;  

e. Een gezond gewicht voor iedereen;  

f. Voorkomen van (problematisch) middelengebruik;  

g. Een rookvrij West Betuwe;  

h. Sociaal-economische gezondheidsverschillen verkleinen;  

i. Positief gezond ouder worden. 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering 

van 21 december 2021, nummer 2021/129, 

 

de griffier,                                    de voorzitter, 

Koen Steenbergen   Servaas Stoop 

 

 


