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Voortzetting Gezondheidsnota Haarlem 2011-2014 

Geachte leden. 

Met deze brief informeer ik u over de status van het huidige gezondheidsbeleid. 
De nota Gezond beleid voor een gezonde leefstijl (Haarlemse nota gemeentelijk 
gezondheidsbeleid 2011-2014 is verlopen. 

De Wet publieke gezondheid (WPG) verplicht de gemeente tot het vaststellen van 
gemeentelijk gezondheidsbeleid. Voorheen bestond de verplichting iedere vier jaar 
een nota vast te stellen. Dit is per 1 januari 2012 gewijzigd in de verplichting 
binnen twee jaar na het verschijnen van de landelijke preventienota van het Rijk een 
gemeentelijke nota vast te stellen. De nieuwe Preventienota van het Rijk wordt in 
de loop van 2015 verwacht. 

Daarnaast heeft de Bestuurscommissie Publieke Gezondheid van de VRK in 
februari 2015 besloten tot verdere regionalisering van het gezondheidsbeleid. 
De GGD heeft opdracht gekregen een regionale nota volksgezondheid te 
ontwikkelen. Dit is de basis voor borging van een te ontwikkelen strategische 
regionale beleidsagenda. De lokale autonomie blijft gegarandeerd: Haarlem blijft 
nadrukkelijk verantwoordelijk voor lokaal beleid. In het besluit van de 
Bestuurscommissie Publieke Gezondheid is geen termijn opgenomen voor het 
opleveren van de regionale nota, afgesproken is dat de GGD voor de zomer van 
2015 start met de voorbereidingen. 

Om deze redenen wil ik wachten met het opstellen van een nieuwe nota lokaal 
gezondheidsbeleid. Nieuw beleid zal uiterlijk medio 2017 (twee jaar na de 
landelijke nota) vastgesteld moeten zijn. De consequentie hiervan is dat het huidige 
gezondheidsbeleid (de huidige nota) wordt voortgezet. De bestaande nota richt zich 
op preventie. De vertaling naar de praktijk vindt al voor het grootste deel plaats in 
de afspraken met onze gesubsidieerde partners in de basisinfrastructuur Sociaal 
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domein. De afspraken voor 2015 zijn al gemaakt en de (basis)afspraken voor de 
periode vanaf 2016 worden dit najaar gemaakt. 

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft voorafgaand aan  
het verschijnen van de landelijke preventienota 'de Volksgezondheid  
Toekomstverkenning' 2014 uitgebracht. thttp://www.eengezondemederland.nl) 

In het kader van het volksgezondheidsbeleid zijn vier maatschappelijke 
perspectieven benoemd, preventie maakt hier onderdeel van uit: 

• Iedereen zo lang mogelijk gezond houden en zieken zo snel mogelijk beter 
maken 

• Kwetsbare mensen ondersteunen en maatschappelijke participatie 
bevorderen 

• Autonomie en keuzevrijheid van de burger stimuleren 
• De zorg betaalbaar houden 

Preventie wordt gezien als belangrijk onderdeel van de transformatie in het sociaal 
domein, preventie speelt een belangrijke rol bij de kanteling. 
In te Transformatienota sociaal domein (juni 2015) die momenteel wordt 
voorbereid zullen wij nader ingaan op de Volksgezondheid Toekomstverkenning. 
De nieuwe nota Lokaal gezondheidsbeleid wordt uiterlijk medio 2017 vastgesteld. 
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Jack Chr. van der Hoel, MBA. 


