
Bijlage bij Nota West Betuwe Positief Gezond 2022-2024 

Borging uitvoering en financiën van de in de nota genoemde 9 speerpunten. 

NB: In de kolom ‘financiële borging’ staat veelal een verwijzing naar de onderliggende documenten waarin de financiën voor de uitvoering van het betreffende speerpunt zijn 

geborgd. Wij verwijzen dus naar de financiële paragraaf in deze onderliggende documenten. Het is niet mogelijk in dit document specifiek exacte bedragen per speerpunt te 

noemen, omdat de budgetten in de onderliggende documenten niet op deze manier gespecificeerd zijn. 

Speerpunt Uitvoering geborgd in: Financieel borging: 

1. We dragen de brede 
benadering van gezondheid uit 
en integreren deze in beleid, 
denken en handelen van de 
gemeente. We geven de brede 
benadering vorm samen met 
organisaties, professionals en 
vrijwilligers vorm in heel West 
Betuwe 

Nota West Betuwe Positief Gezond p. 21/22.  
 

Subsidie van VWS 
vanuit lokaal preventie 
akkoord over de jaren 
2021 t/m 2023 

2. 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.  

In ontwerp omgevingsvisie West Betuwe is de gezonde en leefbare leefomgeving opgenomen 
als strategische opgave. De gemeente gaat daarbij uit van het model van Positieve Gezondheid. 
Ambities hebben betrekking op oa fysieke leefomgeving die uitnodigt tot bewegen en 
ontmoeten, toegankelijkheid van de openbare ruimte (inclusie), streefwaarden voor 
milieubelasting op woningen, beperken effecten klimaatverandering, innoveren sport- 
accommodaties in de woonomgeving. Ontwerp omgevingsvisie: 
https://gemeenteraad.westbetuwe.nl/raadsinformatie/Raadsinformatienotas/IN114-Bijlage-1-
Ontwerp-Omgevingsvisie.pdf (p.33 t/m 35) 
In februari 2022 gaat de omgevingsvisie naar de gemeenteraad met voorstel deze vast te 
stellen. 
De omgevingsvisie wordt vervolgens uitgewerkt in omgevingsplannen. 
 
In de uitvoeringsagenda Bouwen aan sociale kracht 
https://gemeenteraad.westbetuwe.nl/raadsinformatie/Postlijst-raad/IN047-Bijlage-
Uitvoeringsagenda-bouwen-aan-sociale-kracht.pdf is uitgewerkt hoe gefaseerd ingezet wordt op 
de gezonde leefomgeving (zie p. 11/12). 
 
Verschillende huisartsenpraktijken werken met een praktijkondersteuner GGZ Jeugd (POH GGZ 
Jeugd) die de hulpvraag verduidelijkt en waar nodig zelf kortdurende ondersteuning biedt aan 
jongeren en/of de ouders.   
 

Zie hiervoor de 
financiële paragraaf in 
het Ontwerp 
Omgevingsvisie. Dit 
ontwerp is als bijlage 
bij de 
raadsinformatienota 
‘Ontwerp 
Omgevingsvisie ter 
inzage’ gevoegd. Deze 
raadsinformatienota 
heeft op de lijst met 
ingekomen stukken van 
de raadsvergadering 
van 30 november 2021 
gestaan.   
De POH GGZ jeugd is 
structureel in de 
begroting opgenomen. 

3. Kinderen groeien (positief) 
gezond op  

In de uitvoeringsagenda Bouwen aan Sociale Kracht is onder de ontwikkellijn ‘Sterke 
Samenleving’ bij het thema ‘Gezond opgroeien’ uitgewerkt hoe gefaseerd ingezet wordt op 
gezonde leefstijl bij kinderen (oa JOGG-aanpak en in relatie met het preventie-akkoord). Onder de 
ontwikkellijn ‘De juiste zorg op de juiste plek’ is uitgewerkt hoe ingezet wordt op preventie, 
vroegsignalering en laagdrempelige opvoedondersteuning (oa Kansrijke Start, gezinsloket). 

Zie hiervoor de JOGG 
aanpak en de JOGG-
regisseur vanuit de 
beschikbare middelen 
voor Sport en Bewegen 
en minimabeleid 
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https://gemeenteraad.westbetuwe.nl/raadsinformatie/Postlijst-raad/IN047-Bijlage-
Uitvoeringsagenda-bouwen-aan-sociale-kracht.pdf (p.11/p37/38).  

(Jeugd Fonds Sport en 
Cultuur). 
Verder de middelen 
voor Algemene 
Voorzieningen die bij 
het vaststellen van het 
beleidsplan Bouwen 
aan Sociale Kracht’  
(Gezinsloket, 
Steunouder, 
Buurtgezinnen) 
beschikbaar zijn 
gesteld en de subsidie 
voor Kansrijke Start.  

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

Bevorderen mentale gezondheid 
In het Lokaal Preventie Akkoord staan SMART ambities voor ‘veerkrachtige en weerbare 
jongeren’ kinderen van 4-12 jaar en jongeren van 13-16 jaar.  
Inzet  op de Gezonde School aanpak (thema welbevinden) wordt gecontinueerd, evenals de inzet 
van Mozaïek en Connect2jeugd op onder meer laagdrempelige gesprekken met jongeren op 
straat en toekomstcoaching. Welzijn West Betuwe zet in op onder meer Jong en meer 2.0 en 
Jeugd aan zet. Verder wordt ingezet op onder meer: scholing professionals in inzet 
gespreksinstrument positieve gezondheid voor kind, inzet effectieve interventies in het 
onderwijs, gelukscampagne, versterken van opvoedvaardigheden van ouders en pilotprojecten in 
co-creatie met jongeren om mentale veerkracht te versterken en gericht op stress coaching. Zie: 
https://gemeenteraad.westbetuwe.nl/raadsinformatie/Raadsinformatienotas/IN119-Bijlage-
Lokaal-preventieakkoord-gemeente-West-Betuwe.pdf (zie p. 13-16) 
Het Lokaal Preventie Akkoord stond op 30 november 2021 ter informatie op de agenda van de 
gemeenteraad. 
 
De uitwerking in het Lokaal Preventie Akkoord sluit aan op de uitvoeringsagenda Bouwen aan 
Sociale Kracht, waar ‘het vergroten van mentale gezondheid’ een ontwikkeldoel is om instroom 
in de jeugdhulp te voorkomen. https://gemeenteraad.westbetuwe.nl/raadsinformatie/Postlijst-
raad/IN047-Bijlage-Uitvoeringsagenda-bouwen-aan-sociale-kracht.pdf (p.38) 
 
 
 

Zie hiervoor de 
Gezonde School 
aanpak zoals die wordt 
uitgevoerd door de 
gezondheidsmakelaars 
van de GGD en de 
subsidies voor 
jongerenwerk.  
Voor het vergroten van 
de mentale gezondheid  
van jongeren zijn bij het 
vaststellen van het 
beleidsplan ‘Bouwen 
aan Sociale Kracht’ 
middelen vrijgemaakt. 
Ook wordt de subsidie 
vanuit VWS voor het 
lokaal preventie-
akkoord hiervoor 
ingezet. 

5. Een gezond gewicht voor 
iedereen. 

In het Lokaal Preventie Akkoord staan SMART ambities uitgewerkt voor ‘een gezond gewicht 
voor iedereen’ gericht op kinderen, jongeren, volwassenen en senioren. Daarbij is aangegeven 
wat er al wordt gedaan (bijv. JOGG, Diabetes Challenge, buurtsportcoaches) en welke acties 
worden ondernomen om de inzet te versterken in de looptijd van het preventie-akkoord (bijv. 
uitbreiding Gezonde school-aanpak, Gezonde Kinderopvang, Gezonde sportkantines) en welke 
partners zich hieraan reeds gecommitteerd hebben en nog benaderd worden. Zie: 

De buurtsportcoaches 
en verschillende 
interventies (oa 
Diabetes Challenge) 
wordt gefinancierd met 
subsidie aan Welzijn 
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https://gemeenteraad.westbetuwe.nl/raadsinformatie/Raadsinformatienotas/IN119-Bijlage-
Lokaal-preventieakkoord-gemeente-West-Betuwe.pdf (p. 6 t/m 8) 
 

West Betuwe. De 
Gezonde School 
aanpak wordt 
uitgevoerd door de 
gezondheidsmakelaars.  
Gezond sportkantines 
is een samenwerking 
tussen partners binnen 
het Lokaal Preventie 
Akkoord (GGD, Welzijn 
West Betuwe). 
Daarnaast zijn er 
beschikbare middelen 
bij Sport en Bewegen. 
Zie ook het lokale Sport 
Akkoord West Betuwe.  

6. Voorkomen van 
(problematisch) gebruik van 
middelen. 

In het Lokaal Preventie Akkoord staan SMART ambities voor ‘voorkomen van (problematisch) 
alcoholgebruik’ gericht op jongeren, volwassenen en senioren. Daarbij is aangegeven wat er al 
wordt gedaan en welke acties worden ondernomen om de inzet te versterken in de looptijd van 
het preventie-akkoord (bijv. campagnes Dry January, NIX18, instructies verantwoord alcohol 
schenken sportkantines) en welke partners zich hieraan reeds gecommitteerd hebben. Zie: 
https://gemeenteraad.westbetuwe.nl/raadsinformatie/Raadsinformatienotas/IN119-Bijlage-
Lokaal-preventieakkoord-gemeente-West-Betuwe.pdf (zie p. 9 t/m 11) 
 
‘Verslaving en middelengebruik bij jongeren voorkomen en verslaafde jongeren goed begeleiden’ 
is als ontwikkeldoel opgenomen in de uitvoeringsagenda Bouwen aan Sociale Kracht. Hierbij is 
een gefaseerde aanpak uitgewerkt voor de periode t/m 2024 (inventarisatie, samenwerking 
partners bevorderen, interventies kiezen en inzetten, monitoring).  
https://gemeenteraad.westbetuwe.nl/raadsinformatie/Postlijst-raad/IN047-Bijlage-
Uitvoeringsagenda-bouwen-aan-sociale-kracht.pdf (p.39) 
 

Op het gebied van 
alcoholpreventie en 
voorkomen 
middelengebruik is er 
een samenwerking met 
verschillende partners 
(Iriszorg, Jongerenwerk 
en GGD). Deze partners 
worden hiervoor 
gesubsidieerd. Ook is in 
de uitvoeringsagenda 
Bouwen aan Sociale 
Kracht hierover een 
paragraaf opgenomen. 
De middelen zijn 
vrijgemaakt met het 
vaststellen van het 
beleidsplan ‘Bouwen 
aan Sociale Kracht’. 
Ook zijn er middelen 
beschikbaar vanuit het 
Lokaal Preventie 
Akkoord. 

7. Een rookvrij West Betuwe In het Lokaal Preventie Akkoord staan SMART ambities voor ‘Een rookvrij West Betuwe’ gericht 
op jongeren, volwassenen en senioren. Daarbij is aangegeven wat er al wordt gedaan (bijv. 
campagne Stoptober, rookvrije schoolpleinen en kinderdagverblijven, verbinding met Kansrijke 

Hiervoor zijn middelen 
beschikbaar door de 
subsidie voor het 
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Start/gezond zwanger worden) en welke acties worden ondernomen om de inzet te versterken 
(bijv. in de looptijd van het preventie-akkoord (bijv. promotie stoppen met roken ism 
professionals en zorgverzekeraar) en welke partners zich hieraan reeds gecommitteerd hebben. 
Zie: 
https://gemeenteraad.westbetuwe.nl/raadsinformatie/Raadsinformatienotas/IN119-Bijlage-
Lokaal-preventieakkoord-gemeente-West-Betuwe.pdf (zie p. 11 t/m 13) 
 

Lokaal Preventie 
Akkoord, subsidie aan 
de GGD voor de 
gezondheidsmakelaar, 
middelen voor 
Kansrijke Start, 
cofinanciering 
(ureninzet door 
gemeente) met 
zorgverzekeraars 
(Gezonde Leefstijl 
Interventies en stoppen 
met roken interventies).  

8. Sociaal-economische 
gezondheidsverschillen 
verkleinen 

In de Uitvoeringsagenda Bouwen aan Sociale Kracht (2021-2024) staat onder ontwikkellijn 
‘Sterke Samenleving’ bij het thema Gezonde Leefstijl uitgewerkt hoe gefaseerd wordt ingezet op 
het ontwikkeldoel ‘inwoners met een lage sociaal-economische positie gaan gezonder leven’. 
https://gemeenteraad.westbetuwe.nl/raadsinformatie/Postlijst-raad/IN047-Bijlage-
Uitvoeringsagenda-bouwen-aan-sociale-kracht.pdf (p. 10/11) 
In het uitvoeringsplan lokale aanpak laaggeletterdheid en doorontwikkeling digi-taalhuis is 
uitgewerkt welke activiteiten worden ingezet op signalering en ontwikkeling van deze belangrijke 
gezondheidsvaardigheden. 
https://gemeenteraad.westbetuwe.nl/raadsinformatie/Raadsinformatienotas/IN077-Bijlage-
Uitvoeringsplan-Lokale-Aanpak-Laaggeletterdheid.pdf  

Hiervoor zijn middelen 
beschikbaar gesteld in 
het beleidsplan Bouwen 
aan Sociale Kracht. 
Verder in het 
uitvoeringsplan lokale 
aanpak 
laaggeletterdheid en 
doorontwikkeling digi-
taalhuis.  
Er zijn daarnaast 
reguliere middelen voor 
het minimabeleid (oa 
bijzondere bijstand) en 
Schuldhulpverlening.  

9. Positief Gezond Ouder worden Gezond ouder begint in de volwassen leeftijdsopbouw, omdat daar de basis gelegd wordt voor 
gezond ouder worden.   
 
De GGD ontwikkelt met partners een plan van aanpak (Positief) Gezond Ouder worden en 
coördineert de uitvoering van thema’s rond vitaliteit, gezonde leefstijl en valpreventie van 
volwassenen en ouderen. 
West Betuwe is in oktober 2021 aangesloten bij het landelijke programma ‘Een tegen 
Eenzaamheid’. Er wordt een coalitie gevormd met lokale partners, die de komende tijd 
gezamenlijk een aanpak uitwerken.  
In het uitvoeringsplan Bouwen aan Sociale Kracht 
(https://gemeenteraad.westbetuwe.nl/raadsinformatie/Postlijst-raad/IN047-Bijlage-
Uitvoeringsagenda-bouwen-aan-sociale-kracht.pdf) is een aanpak uitgewerkt voor: 

Er zijn middelen 
beschikbaar voor de 
aanpak eenzaamheid 
(oa vanuit VWS zijn er  
covidmiddelen 
beschikbaar) en het 
beleidsplan Bouwen 
aan Sociale Kracht.   
Welzijn West Betuwe 
wordt gesubsidieerd 
voor het ouderenwerk.  
De middelen die 
beschikbaar komen 
door het Lokaal 
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Welzijnsaanbod, ontmoetingsplekken open eettafels en mobiliteit, gericht op meedoen in de 
maatschappij. (zie p.15 uitvoeringsagenda Bouwen aan Sociale Kracht). Ook het gezinsloket 
past in deze ontwikkeling. 
De verbinding is gemaakt met de Woonvisie, erop gericht dat ouderen langer thuis kunnen blijven 
wonen. Daarin is ook aandacht voor mantelzorgwoningen. (zie p. 30 uitvoeringsagenda Bouwen 
aan Sociale kracht) 
 
Bij het Welzijnswerk is een ouderenconsulent actief. Welzijn voert preventieve huisbezoeken uit 
bij 75+ers die dat willen. 
Vanuit het Lokaal Preventie Akkoord worden activiteiten ingezet gericht op ouderen om bewegen 
te stimuleren, (problematisch) alcoholgebruik en roken te verminderen. 
https://gemeenteraad.westbetuwe.nl/raadsinformatie/Raadsinformatienotas/IN119-Bijlage-
Lokaal-preventieakkoord-gemeente-West-Betuwe.pdf 
 
In de Uitvoeringsagenda Bouwen aan Sociale Kracht (2021-2024) is onder het thema ‘Wonen en 
Zorg’ het volgende ontwikkeldoel opgenomen:  

• Het bieden van passende zorg in de eigen leefomgeving voor de doelgroepen die 
ondersteuning nodig (kunnen) hebben om in een zo normaal mogelijke thuissituatie te 
wonen opgenomen.  

Hieronder valt het door ontwikkelen van de sluitende aanpak GGZ.  

• De Inloop GGZ is laagdrempelig, bedoeld als lotgenoten contact voor inwoners die 
psychisch kwetsbaar zijn. Ervaringsdeskundigen gaan drie ontmoetingspunten verspreid 
over de gemeente, bemensen. De vrijwilligere ervaringsdeskundigen zijn aangesloten bij 
West Betuwe Herstelt.  

• De Wijk GGZ gaat verder. Ook hier spelen (geschoolde) ervaringsdeskundigen een 
belangrijke rol. De ervaringsdeskundigen kunnen kortdurende ondersteuning bieden.  
Er is een samenwerking tussen het Team Sociaal, de poh-GGZ (huisartsen) en 
gespecialiseerde GGZ, verslaving- en (licht verstandelijk beperkte) gehandicaptenzorg. 
Op regionaal niveau is er een samenwerking tussen de WijkGGZ teams in Gelderland-
Zuid.  

https://gemeenteraad.westbetuwe.nl/raadsinformatie/Postlijst-raad/IN047-Bijlage-
Uitvoeringsagenda-bouwen-aan-sociale-kracht.pdf (p 33). 
 

Preventie Akkoord zijn 
ook voor ouderen 
inzetbaar.  
 
Voor de Wijk GGZ is 
regionaal (Regio 
Rivierenland en Rijk van 
Nijmegen) afgesproken 
om subsidie aan het 
RIBW te verstrekken.  
 
Voor de lokale Inloop 
GGZ wordt subsidie 
verstrekt aan West 
Betuwe Herstelt.  
 
De middelen voor zowel 
de inloop GGZ als de 
Wijk GGZ zijn in de 
begroting opgenomen. 
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