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1 Doel agendering:

Beeldvorming

Oordeelsvorming

X Besluitvorming

2 Samenvatting / achtergrondinformatie:
In verband met het eindigen van de looptijd van de regionale nota gezondheid, is 
een nieuwe versie ontwikkeld, de regionale nota gezondheidsbeleid 2021-2028 
“Samen gezond in Kennemerland”. Met deze nota wordt een vervolg gegeven aan 
het kader dat aan de vorige nota, die in 2016 tot stand is gekomen, ten grondslag 
heeft gelegen. 
De nieuwe regionale gezondheidsnota dient te worden gezien tegen de achtergrond 
van de in mei 2020 door het het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
(VWS) gepubliceerde nota gezondheidsbeleid 2020-2024 ‘Gezondheid breed op de 
Agenda’. Deze landelijke nota vormt het beleidskader voor alle gemeenten. Volgens 
de wet publieke gezondheid dienen gemeenten binnen 2 jaar na het verschijnen 
van de landelijke beleidsnota, lokaal gezondheidsbeleid vast te stellen. Er worden 
geen voorwaarden gesteld aan de vorm. Wel wordt van gemeenten verwacht dat ze 
de landelijke ambities overnemen en vertalen naar de lokale situatie. Daar mag 
beargumenteerd van afgeweken worden. 

Bij de totstandkoming van de nota is samengewerkt met een werkgroep waarin 8 
van de 9 gemeenten ambtelijk vertegenwoordigd zijn. In meerdere sessies zijn de 
de landelijke gezondheidsvraagstukken besproken en de mogelijkheden voor in de 
regionale nota met elkaar verkend. De werkgroep heeft tijdens het proces goed 
voeling gehouden met de portefeuillehouders, Marianne Steijn en Susanne de Roy 
van Zuidewijn. 

In wat nu voorligt is aangesloten op landelijke gezondheidsvraagstukken en wordt 
geadviseerd de daarbij behorende ambities regionaal over te nemen. Daarnaast zijn 
ook leefstijlthema’s en de impact van de coronacrisis op de publieke gezondheid 
opgenomen. Een ongezonde danwel gezonde leefstijl hangt nauw samen met de 
huidige opgaven binnen de publieke gezondheid en de verwachtingen voor de 
toekomst. De coronacrisis maakt nog eens inzichtelijk hoezeer we allemaal gebaat 
zijn bij een goede zorg, maar het heeft ook de kracht van en de hiaten binnen de 
publieke gezondheid duidelijk gemaakt. 
Voorgesteld wordt om aan de nota een looptijd van 8 jaar mee te geven. Preventie 
en de implementatie van bevorderend gezondheidsgedrag vraagt een lange adem 
die door de voorgestelde looptijd beter geborgd wordt. 

De nota is opgebouwd uit de volgende punten:

1. Samenvatting
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2. Visie op gezondheidsbeleid 
3. Vijf gezondheidsvraagstukken 

A. Gezondheid in de fysieke en sociale leefomgeving 
B. Gezondheidsachterstanden verkleinen 
C. Druk op het dagelijks leven bij jeugd en jongvolwassenen 
D. Vitaal ouder worden 
E. Uit het preventieakkoord: leefstijlthema’s 

E 1. Overgewicht 
E 2. Alcohol 
E 3. Roken 

4. De impact van de coronacrisis 
5. Onderbouwing van keuzes voor lokaal gezondheidsbeleid

Advies Ambtelijk Overleg PG&MZ
Het AO adviseert positief over het voorliggende stuk richting DPG. De gedeelde 
mening is: ‘de nota ziet er goed uit, is compleet, mooi onderbouwd en alle 
investeringen waard geweest’.  

Reactie directie
De directie is content met het gelopen proces en eindresultaat en adviseert, 
conform het advies van het AO, de BC PG&MZ de nota vast te stellen. Verder 
spreekt hij de verwachting uit dat de getoonde samenwerking wordt voortgezet bij 
de ontwikkeling van de lokale uitvoeringsplannen. De resultaten van deze nota 
hangen mede samen met de inzet van gemeenten en partners in het veld. 

3: Voorstel te nemen besluit:
De regionale nota gezondheidsbeleid 2021-2028 ‘Samen gezond in Kennemerland’ 
vaststellen. 

4 Vervolgtraject:
- Als de regionale nota door de lokale gemeenteraad vastgesteld wordt, 

voldoet u als gemeente aan de wettelijke verplichting van de WPG. De 
verdere lokale uitvoering kan in uitvoeringsagenda’s en/of 
preventieakkoorden worden vastgelegd. 

- In maart zal het uitgestelde webinar van afgelopen december ingepland 
worden. Naast raadsleden zullen ook samenwerkingspartners uitgenodigd 
worden. Op die manier kunnen de gezondheidsvraagstukken en de ambities 
breed gedeeld worden. 

- Elke twee jaar zal de GGD samen met de ambtelijke werkgroep een evaluatie 
uitvoeren.

5. Bijlagen:
1. De concept regionale nota gezondheidsbeleid 2021-2028

In de vergadering genomen besluit:
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