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Bestuurlijke agendazaak 

Onderwerp 

Toezegging: meetbare indicatoren voor controle op gezondheidsbeleid 

en uitvoeringsplan. 

 

 

Soort: Toezeggingen 

Nummer: 2021/315727  

Programmanummer 

1.2 Sociale basis 

Bestuursorgaan en Ontstaansdatum 

Commissie samenleving  d.d. 3-6-2021 

Indiener/Fractie 

 

Omschrijving 
Wethouder Meijs zegt toe om terug te komen met een reactie waarin 
meetbare indicatoren zijn opgenomen, zodat de raad het 
gezondheidsbeleid en uitvoeringsplan kan monitoren. 

 

 

 

 

Afdeling  

MO 

Verantwoordelijke 

Christiaans, M. 

Email  

mchristiaans@haarlem.nl 

Telefoonnummer 

023-5115509  

Stand van Zaken/afdoening 

 

In de bijlage treft u het overzicht van activiteiten uit het uitvoeringsplan gezondheid aan met daarbij nadere 

informatie over het (beoogde) bereik en meetbare indicatoren. Een kanttekening bij een groot deel van 

deze indicatoren is dat deze afhankelijk zijn van veel factoren waarop wij geen/nauwelijks invloed hebben. 

Dit laat onverlet dat we een bijdrage willen leveren aan het positief beïnvloeden van deze indicatoren. 

Afdelingsmanager  Angenent, J.J.M. 

Portefeuillehouder   Meijs, M.-Th. 
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Bijlage: Bereik en indicatoren gezondheidsbeleid 

 

Activiteit 
Kosten (per 

jaar) 

Wie/wat bereiken we Meetbare indicatoren 

Het thema gezondheid wordt 

opgenomen in de Haarlemse 

omgevingsvisie.  

- Gezondheid is een vast onderdeel van de 

belangenafweging in ruimtelijk beleid. 

Aanpassingen in de omgeving om: 

• Beweging te stimuleren;  

• Voldoende prikkels voor een gezonde leefstijl te 

creëren; 

• Ontmoetingen te vergemakkelijken;  

• De mens als gebruiker centraal te stellen bij 

(grootschalige) stedelijke ontwikkeling 

 

We gaan actief op zoek naar 

mogelijkheden waar we 

gezondheid kunnen koppelen 

aan niet-gezondheidsthema’s.  

- Gezondheid is onderdeel van steeds meer 

beleidsthema’s. Denk aan mobiliteit waar ingezet 

wordt op stimuleren van fietsen en wandelen 

waarmee niet alleen het autogebruik wordt 

ontmoedigd maar waardoor ook de gezonde keuze de 

makkelijker wordt.  

 

We sluiten preventie-

akkoorden in Schalkwijk 

(2021) en Haarlem Oost 

(2022) en voeren hierin 

benoemde activiteiten uit. 

€ 80.000,- We verbinden inwoners, organisaties en initiatieven 

met elkaar waardoor het bereik van de activiteiten 

wordt vergroot. Verschillende partijen verbinden zich 

aan ambities op het gebied van gezondheid waardoor 

de aandacht en de impact van preventie wordt 

vergroot 

% inwoners (jeugd en volwassenen/ouderen) met 

overgewicht; 

% inwoners dat rookt; 

% inwoners dat een goed ervaren gezondheid heeft; 

% inwoners dat overmatig alcohol gebruikt. 
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Middels het Wijs en 

Weerbaar netwerk blijven we 

jeugd en jongeren 

ondersteunen /informeren. 

Dit gebeurt aan de hand van 

de gezonde school 

methodiek.  

€ 207.000,- In Haarlem hebben we inmiddels ruim 20 gezonde 

scholen, basisscholen, V(S)O scholen en MBO (scholen 

met een vignet) daarnaast worden ook andere scholen 

ondersteund om het gezondheidsthema goed te 

borgen in de school. Met het ondersteuningsaanbod 

in de vorm van theatervoorstellingen, ouderavonden, 

voorlichtingsbijeenkomsten, gastlessen, masterclasses 

etc. worden jaarlijks zeker 28 scholen (leerlingen, 

docenten en ouders) bereikt. Thema’s die aan bod 

komen zijn: gezonde leefstijl, middelengebruik, social 

media gebruik, middelengebruik, gaming, pesten, 

weerbaarheid etc. De jeugd (en omgeving) is hierdoor 

o.a. bewuster van eventueel risicogedrag, maakt 

gezondere keuzes en is sociaal emotioneel vaardiger. 

Aantal gezonde scholen; 

% jeugd/jongeren dat rookt; 

% jeugd/jongeren dat drugs gebruikt; 

% jeugd/jongeren dat overmatig alcohol gebruikt; 

% jeugd/jongeren met overgewicht; 

% jeugd/jongeren dat stress ervaart. 

Het actief inzetten op het 

stimuleren van een gezonde 

leefstijl bij ouderen.  

n.t.b. Het ondersteunen van activiteiten die ouderen helpen 

bij het in beweging blijven/komen en het stimuleren 

van een gezonde leefstijl. Ouderen kunnen hierdoor 

langer actief blijven participeren. 

% ouderen met een goed ervaren gezondheid 

We blijven inzetten op 

vitaliteit bij ouderen door 

beweegprogramma’s en 

valpreventie. 

€ 40.000,- Ruim 445 ouderen worden jaarlijks bereikt met 

beweegprogramma’s en valpreventie waardoor 

ouderen fitter en zekerder worden en minder snel 

valongelukken krijgen. 

Aantal valincidenten bij ouderen (gevallen 

spoedeisende hulp) 

Bij ruimtelijke ontwikkelingen 

wordt rekening gehouden 

met een beweegvriendelijke 

omgeving (voor ouderen). 

- Een omgeving waarin ouderen makkelijk kunnen 

bewegen. Denk bijvoorbeeld aan goede (brede) 

wandelroutes naar buurt(winkel)centra met 

voldoende bankjes langs de route. 
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We blijven inzetten op de 

JOGG methodiek 

€ 110.000,- Een gezondere omgeving voor jeugd en jongeren. 

Denk bijvoorbeeld aan: op de fiets naar school, 

fruit en water in de sportkantine, 

gezonde producten in de winkel, 

lekker buitenspelen en uitgerust wakker worden. 

De afgelopen maanden is o.a. een watertappunt 

gerealiseerd in een basisschool, zijn verschillende 

beweegactiviteiten in de wijken (gemiddeld 50 

deelnemers) en sportinstuiven (gemiddeld 100 

deelnemers) georganiseerd en zijn sportverenigingen 

geïnformeerd over de richtlijnen voor gezonde 

sportkantines. 

% jeugd/jongeren met overgewicht; 

% jeugd/jongeren dat dagelijks water drinkt; 

% jeugd/jongeren dat dagelijks fruit/groente eet; 

% scholieren dat minimaal 1 uur per dag beweegt; 

% jeugd/jongeren dat wekelijks bij een 

sportvereniging sport 

We investeren in interventies 

die inspelen op gezond eten 

n.t.b. Voorbeelden zijn de gezonde schoollunches, 

kookworkshops en supermarkt safari’s. 

% inwoners (jeugd en volwassenen/ouderen) met 

overgewicht; 

% inwoners (jeugd en volwassenen/ouderen) dat 

dagelijks water drinkt; 

% inwoners (jeugd en volwassenen/ouderen) dat 

dagelijks fruit/groente eet; 

 

 

We ondersteunen 

organisaties die een rookvrije 

omgeving willen creëren.  

n.t.b. Dit kunnen bijvoorbeeld scholen zijn die de ruimte 

voor het schoolplein rookvrij willen maken, bedrijven 

die hun buitenruimte rookvrij willen maken maar ook 

buurtbewoners die een stuk van de openbare ruimte 

rookvrij willen maken. We kunnen onder andere 

materialen zoals rookvrije stoeptegels leveren en 

% inwoners dat rookt, en specifiek het % jeugd dat 

rookt; 

Aantal rookvrije plekken. 
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adviseren over toezicht/handhaving.  

We investeren in een stoppen 

met roken aanpak voor 

mensen met een lage SES. 

€ 15.000,- Het reguliere stoppen met roken aanbod sluit niet 

altijd aan bij mensen met een lage SES. Juist in deze 

doelgroep roken nog relatief veel mensen. Met deze 

aanpak is een stoppen met roken coach onderdeel van 

de huisartsenpraktijk die jaarlijks zo’n 150 mensen 

bereikt. De zorgverzekeraar financiert mee. 

% inwoners dat rookt, specifiek in Schalkwijk en 

Haarlem Oost. 

We zetten in op een rookvrije 

omgeving door het rookvrij 

maken van onder andere 

speelplekken en 

sportverenigingen 

n.t.b. Door met name plekken rookvrij te maken waar veel 

jeugd/jongeren zijn willen we voorkomen dat zij 

beginnen met roken: een rookvrije generatie. 

% inwoners dat rookt, en specifiek het % jeugd dat 

rookt; 

Aantal rookvrije speelplekken en sportverenigingen 

Inspelen op actuele 

ontwikkelingen 

n.t.b. Gezondheid wordt beïnvloed door allerlei factoren die 

niet altijd te voorspellen zijn (denk aan Corona). Waar 

nodig moeten we kunnen inspelen op deze actualiteit. 

 

    

Totaal € 452.000   

 


