Behandelvoorstel
Onderwerp

Concept meerjarenplan Gezondheid

Zaaknummer

2361197

Historie

Gemeenten zijn verplicht om lokaal gezondheidsbeleid vast te stellen als invulling van
het landelijke kader. Dat is in 2016 op hoofdlijnen gebeurd via ons beleidskader met
Respect. Dit concept meerjarenplan gezondheid is een nadere uitwerking van de
hoofdlijnen.
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Het gezondheidsbeleid is veelomvattend, complex en dynamisch. Het lokale beleid is
onderverdeeld in vijf verschillende thema’s. Binnen die thema’s doen we al heel veel.
In dit concept meerjarenplan geven we een inkijkje in onze gezamenlijke
inspanningen. In hoofdlijnen continueren we het beleid dat we de afgelopen jaren
hebben ingezet.
Actuele ontwikkelingen, recente beleidsprogramma’s, overleg met betrokken partijen
en interne en externe (financiële) kansen hebben ertoe geleid dat we per thema een
actueel speerpunt geformuleerd hebben, waar we de komende jaren (extra) op willen
inzetten.
Tijdens de beeldvormende politieke markt worden de raadsfracties bijgepraat over het
Belangrijkste
actuele gezondheidsbeleid waarna het college graag met de raad en andere relevante
beslis/bespreekpunten betrokkenen van gedachten wil wisselen over de thema’s en voorgestelde
speerpunten. Op basis van deze input kan het college dan eventuele aanpassingen
doen, zodat het meerjarenplan daarna definitief door het college vastgesteld kan
worden. De thema’s/speerpunten ( die staan uitvoerig vermeld in de nota en de
bijlagen) en zijn als volgt:
Thema 1: goede en gezonde start
Speerpunt: verbeteren van de samenwerking tussen verloskundigen en de JGZ door
gezamenlijk afspraken te maken en vast te leggen.
Thema 2: vroegtijdige signalering
Speerpunt: een pilot ‘positieve gezondheid op recept’ uitproberen met als doel om
zorg en welzijn beter aan elkaar te verbinden en op die manier (duurdere) zorg te
verminderen.
Thema 3: stimuleren gezonde leefstijl
Speerpunt: afspraken maken met Menzis over de invoering en het gebruik van de
Gezonde Leefstijlinterventies (GLI’s) en stimuleren dat deze GLI’s ook daadwerkelijk
ingezet gaan worden bij de doelgroep die hiervoor in aanmerking komt.
Thema 4: meedoen en gezien worden
Speerpunt: het ontwikkelen en uitvoeren van een actieprogramma gericht op het
verminderen en tegengaan van eenzaamheid.
Thema 5: gezonde leefomgeving
Speerpunt: het ontmoedigen van roken op plekken waar veel kinderen en jongeren
zijn.
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Beeldvormende sessie met de stoelen in een open, ronde opstelling (zonder
tafels).
Er zal eerst door de GGD een korte inleiding gegeven worden over de situatie in
Hengelo. Daarna zal het proces en de algemene basis voor deze nota worden
geschetst en in aansluiting daarop zal telkens één thema worden aangestipt om
daarover met elkaar in gesprek te gaan. Het gesprek zal dus per thema worden
georganiseerd.
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