
  

  

 

Aan de Raad der gemeente Haarlem 

 

1. Inhoud van het voorstel 

Het gemeentelijk gezondheidsbeleid richt zich, binnen het kader van de Wet 

Collectieve Preventie Volksgezondheid, op de gezondheidsbescherming en 

gezondheidsbevordering van de Haarlemse bevolking. Onder het beschermen van 

de gezondheid wordt verstaan het bestrijden van infectieziekten, het gezonder 

maken van het milieu en bijvoorbeeld het zorgen voor veilig verkeer. Onder het 

bevorderen van de gezondheid wordt verstaan het nemen van maatregelen die het 

roken tegen gaan en bijvoorbeeld het bestrijden van overgewicht, alcoholmisbruik 

en het treffen van maatregelen die leiden tot het verkleinen van de sociaal 

economische gezondheidsverschillen. 

In de nota gemeentelijk gezondheidsbeleid 2007-2010 is met betrekking tot de 

doelgroepen jeugd, volwassen en ouderen alsmede de thema’s milieu en 

verkeersveiligheid op hoofdlijnen aangegeven wat Haarlem in het kader van het 

gemeentelijk gezondheidsbeleid al doet en, mede op basis van bestaand beleid, in 

de komende periode gaat doen. Wat dit laatste betreft is aansluiting gezocht bij de 

visienota ‘Kiezen voor de jeugd’, het ‘coalitieakkoord 2007-2010 en het 

rijkspreventiebeleid ‘Kiezen voor gezondheid’. 

 

2. Aanleiding 

Op grond van de Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid (WCPV) zijn 

gemeenten verplicht elke vier jaar een nota gemeentelijk gezondheidsbeleid vast te 

stellen. Het is de eerste nota gemeentelijk gezondheidsbeleid Haarlem voor de 

periode 2007-2010. Beleid en uitvoering worden hierna geavaleerd op basis 

waarvan mede het beleid voor de navolgende periode opnieuw wordt bepaald. 

Op grond van de WCPV dient het gezondheidsbeleid door de gemeenteraad te 

worden vastgesteld. 

 

3. Samenvatting 

De nota gemeentelijk gezondheidsbeleid gaat in op nut en noodzaak van 

gezondheidsbeleid, de landelijke en Haarlemse gezondheidssituatie en de 

speerpunten van het rijksbeleid. Hierbij wordt tevens aandacht besteed aan de rol 

van de WMO en rol en taak van de GGD in het gemeentelijk gezondheidsbeleid. 

Per doelgroep is het bestaand Haarlems beleid dat bijdraagt aan de gezondheid 

van de Haarlemse bevolking op integrale wijze met elkaar in samenhang gebracht. 

In de nota wordt tevens aandacht besteed aan veiligheid (doelstellingen 

verkeersveiligheid) en milieu (bodem, water, lucht en geluid). Conclusie is dat 
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Haarlem, in lijn met het rijksgezondheidsbeleid al veel doet om de gezondheid van 

de bevolking te beschermen en te bevorderen. De voorstellen voor de periode 2007- 

2010 zijn mede vanuit dit uitgangspunt gericht op: 

 Het op verbeterde wijze uitvoeren van het epidemiologisch 

bevolkingsonderzoek. Dit moet leiden tot een nauwkeuriger beeld van de 

omvang en aard van de (gezondheids-)problematiek van de Haarlemse 

bevolking. De nieuwe onderzoeksmethoden moeten leiden tot verbetering van de 

beleidsanalyses en -voorstellen. 

 Het versterken van het preventiebeleid, gericht op de leefstijl van alle 

Haarlemmers (jongeren, volwassenen en ouderen). Dit conform en in aansluiting 

op het Rijkspreventiebeleid. In het bijzonder zal hierbij aandacht worden 

gegeven aan het terugdringen van het overgewicht en het alcoholgebruik onder 

met name jongeren. 

 Het verkleinen van de sociaal economische gezondheidsverschillen door het 

reduceren van het aantal jongeren dat de school vroegtijdig en zonder 

startkwalificatie verlaat en het reduceren van aantal jeugdwerklozen. Verder 

wordt ingezet op het versterken van het volwassenenonderwijs 

(alfabetiseringsproject) en het bevorderen van de uitstroom van mensen met een 

uitkering naar werk. In 2007 wordt een plan van aanpak opgesteld gericht op het 

voorlichten van ouderen over inkomensondersteuning en het, waar nodig, 

verbeteren van hun financiële positie. 

 Het verbeteren en verankeren van de regie ‘jeugdgezondheidszorg’ waarin de 

gemeente Haarlem en de partners in de stad in participeren. 

 Het opstellen van een integrale notitie ouderenbeleid. Dit mede in verband met 

de invoering van de WMO en het nog uit te voeren gezondheidsonderzoek. 

 Het in 2007 verder verbeteren van de maatschappelijke opvang. 

 Het in 2007 opstellen van een plan van aanpak met betrekking tot het 

milieubeleid voor de periode tot 2010 en de ‘luchtkwaliteit in Haarlem’. 

 Het in 2007 afronden van de inventarisatie voor industrie- en het rail- en 

verkeerslawaai. In aansluiting hierop zal deze worden uitgewerkt naar een 

concreet actieplan (2008). 

 

4. Financiële paragraaf 

Voor de uitvoering van het programma stelt het rijk € 4.6 miljoen beschikbaar 

waarvan een deel beschikbaar is voor de gemeenten. Wat dit betekent voor Haarlem 

is nog niet precies duidelijk. Reden waarom in deze nota de financieel 

consequenties buiten beschouwing gelaten worden. Deze worden later betrokken in 

de door ons nog uit te werken voorstellen. 

 

5. Participatie / communicatie 

In de totstandkoming van de nota is de GGD betrokken geweest. De nota is 

gebaseerd op het epidemiologisch onderzoek van de GGD (de gezondheidsprofielen 

van de Haarlems jeugd, volwassenen en ouderen). De bevolkingsinformatie is 

ontleend aan de nota ‘Gemeente Haarlem Bevolking 2006’ van Bureau Onderzoek 

en Statistiek en door de GGD/epidemiologie betrokken in de profielen. Om reden 

dat de inhoud van de nota zich beperkt zich tot de uitvoering van de gemeentelijke 

taak in het kader van de WCPV is er geen overleg geweest met de eerste- en 



 

 

002/2007 

002-3 

 

 

 

 

tweedelijns gezondheidszorg. Na vaststelling wordt de nota aan de partners 

aangeboden. 

 

6. Planning 

Wij stellen de raad voor in te stemmen met de nota gemeentelijk gezondheidsbeleid 

Haarlem 2007-2010 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

de secretaris, de burgemeester, 

drs. W.J. Sleddering mr. B.B. Schneiders 



 

002/2007 

002-4 

 

 

 

 

De Raad der gemeente Haarlem, 

 

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; 

 

Besluit: 

 

de raad stemt in met de nota ‘gemeentelijk gezondheidsbeleid 2007-2010’ 

 

Gedaan in de vergadering van …….. 

 

De griffier      De voorzitter,  


