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1. Inleiding 

Gemeenten hebben volgens de Wet Publieke Gezondheid de taak de gezondheid van haar 

inwoners te bevorderen. In de Veiligheidsregio Kennemerland is voor het eerst gekozen om 

gezamenlijk met alle tien gemeenten één regionale nota gezondheidsbeleid op te stellen. Deze 

nota is inmiddels vastgesteld door de VRK en is bij deze nota gevoegd. In de regionale nota 

zijn speerpunten bepaald voor de periode 2017-2020 waar de gemeenten en de GGD, met 

onderzoekers, verzekeraars en aanbieders, gezamenlijk op willen inzetten. Door deze 

gezamenlijkheid is een krachtiger benadering mogelijk. 

 

Haarlem kiest er voor de regionale nota aan te vullen met een lokale nota, voor de specifieke 

Haarlemse situatie en aandachtspunten. De uitwerking hiervan is al ver gevorderd. De nu 

voorliggende versie is tot stand gekomen op basis van meerdere werksessies en in 

samenwerking met deskundigen. Er is in deze fase nog voldoende ruimte voor een bijdrage 

van de leden van de raad en bieden wij deze versie van de nota ter bespreking aan. 

 

2. Kernvraag aan de commissie 

Het college vraagt de mening van de commissie over de gekozen lijn voor de lokale 

uitwerking van het gezondheidsbeleid. Hieronder staan de hoofdpunten van de nota genoemd. 

 

-Het college gaat uit van de positieve definitie van het begrip gezondheid: Het vermogen om 

je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van sociale, fysieke en emotionele 

uitdagingen in het leven. 

 

-Het college hanteert ook het begrip ‘Alles is gezondheid’ om aan te geven dat gezondheid 

vanuit vele domeinen wordt beïnvloed. Dit vraagt om aandacht voor gezondheid binnen al die 

domeinen en vraagt ook om een integrale benadering. 

 

-De rol van de gemeente bij het gezondheidsbeleid is preventie gericht op de hele bevolking 

en op specifieke (risico)groepen. 

 

-De gezondheidsachterstand ten opzichte van het gemiddelde in Haarlem is het grootst in 

(delen van) Oost en Schalkwijk. De focus van de inzet zal op deze gebieden gericht zijn. 

 

-Haarlem volgt de landelijke en regionale speerpunten: sociaal-economische 

gezondheidsverschillen terugdringen, bewegen stimuleren, rook- en alcoholvrije jeugd en het 

verbeteren van de psychische gezondheid. 

 

-Haarlem onderschrijft de visie ‘van ZZ naar GG’ (van ziekte en zorg naar gezondheid en 

gedrag). Deze visie gaat ervan uit dat het versterken van gezondheid en functioneren beter 

werkt vanuit eigen wil en motivatie van mensen dan wanneer een autoriteit dat voorschrijft. 

Promotie als instrument voor preventie. 

 

-De nota gaat in op een aantal actuele thema’s: milieu en omgeving; een dekkend netwerk 

van automatische externe defibrillators (AED’s) en de huisvesting van eerstelijns 

voorzieningen. 
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3. Vervolg 

De resultaten van de discussie in de commissie zullen worden verwerkt in de nota. Voor het 

zomerreces zal de definitieve versie worden aangeboden aan de raad ter vaststelling. 

 

 

4. Bijlagen 

- Regionale nota gezondheidsbeleid Kennemerland 2017-2020 

- Werkversie Nota lokaal gezondheidsbeleid 2017-2020 Gemeente Haarlem 
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