
 

 

      

Motie: Gezondheidsscore in raadsstukken  

De Raad van de gemeente Haarlem in vergadering bijeen op 1 juli 2021 in bespreking 

het raadsvoorstel en concept Nota gezondheidsbeleid en uitvoeringsplan 2021-2023,  

Constaterende dat:  

• het gezondheidsbeleid de ambities en prioriteiten op het gebied van 

gezondheidsbevordering bevat;  

• binnen de nota de vraag ‘hoe kunnen wij onze inwoners helpen hun leven zo gezond 

mogelijk in te richten’ centraal staat;  

• de gemeente vanuit de Wet publieke gezondheid medeverantwoordelijk is voor de 

gezondheidsbevordering en gezondheidsbescherming van de inwoners is;  

overwegende dat:   

• de speerpunten uit het gezondheidsbeleid een beknopte nota is die aangeeft wat het 

college de komende jaren wenst te doen;  

• daarbij enkele speerpunten en doelstellingen zijn meegenomen;  

•  zowel de speerpunten als doelstellingen, als de gehele verantwoordelijkheid van de 

gemeente op het gebied van gezondheidsbevordering en gezondheidsbescherming 

ruimte bieden voor een brede opvatting over de rol van de gemeente m.b.t. het thema 

gezondheid;  

• op dit moment bij raadsvoorstellen ook een paragraaf ‘duurzaamheidsaspecten’ 

wordt meegenomen;  

• het reflecteren bij nieuwe stukken op welke invloed ze hebben op de ambities en 

prioriteiten van het gezondheidsbeleid de raad in positie brengt om betere 

afwegingen te maken bij voorliggende besluiten, 

mede overwegende dat, 



 

 

• om de gezondheidseffecten te beoordelen kunnen de volgende elementen getoetst 

worden: effecten op de luchtkwaliteit (NOx en fijnstof), de mate waarin bewoners 

worden uitgenodigd om zich actief te verplaatsen (aantrekkelijke (sociaal) veilige 

langzaamverkeerroutes die leiden naar de belangrijkste voorzieningen in de buurt), 

sport en spel (speeltuintjes, hardlooproutes), en de inperking van hittestress 

(schaduwrijke bomen, waterpartijen), 

• in de Provincie Utrecht de GGD adviesrecht heeft bij alle voorgenomen ingrepen op 

bovengenoemde punten, 

verzoekt het college:  

• binnen nieuwe raadsvoorstellen een kopje mee te nemen waarin - indien relevant - 

wordt gereflecteerd op de effecten van collegevoorstellen op de doelstellingen en 

speerpunten uit het gezondheidsbeleid en hoe daar invulling aan wordt gegeven. 
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