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Wij stellen voor te besluiten om: 

1. De nota ‘Positieve en Integrale gezondheid in Brummen 2017-2021’ vast te stellen 
 

 
 
Inleiding 
Preventief gezondheidsbeleid is een belangrijke gemeentelijke taak. Preventief gezondheidsbeleid staat 
niet los van andere gemeentelijke taken, maar is er juist sterk mee verweven. De mate waarin mensen 
zich gezond voelen is bijvoorbeeld van invloed op de mogelijkheden om te participeren. Maar participa-
tie en sociale contacten zijn belangrijk voor zingeving en op die manier juist ook weer belangrijk voor de 
ervaren gezondheid. Omdat preventief gezondheidsbeleid niet los kan staan van andere gemeentelijke 
taken, is in voorliggende nota ‘Positieve en Integrale gezondheid in Brummen 2017-2021’ verbinding 
gelegd met andere gemeentelijke domeinen als participatie, jeugdbeleid, maar ook het ruimtelijke do-
mein.   
 
Op 11 juli 2017 heeft het college de nota ‘Positieve en Integrale gezondheid in Brummen 2017-2021’ 
vastgesteld en vrijgegeven voor inspraak. Daarnaast is de nota ter advisering naar de Maatschappelijke 
Adviesraad Brummen (MAR) gestuurd.  
 
Na afloop van de inspraaktermijn is de binnengekomen inspraak verzameld in een inspraakverslag en 
van antwoord voorzien. Dit heeft niet geleid tot wijzigingen in de nota. Het advies is de nota ‘Positieve 
en Integrale gezondheid in Brummen 2017-2021’ vast te stellen.  
 
Argumenten 
1.1 Op basis van de Wet Publieke Gezondheid moet de gemeenteraad elke vier jaar lokaal gezond-
heidsbeleid vaststellen, met daarin de thema’s voor het lokale gezondheidsbeleid 
In artikel 13 van de Wet publieke gezondheid is vastgesteld dat de gemeenteraad binnen twee jaar na 
openbaarmaking van de landelijke nota gezondheidsbeleid een nota gemeentelijk gezondheidsbeleid 
vaststelt. Op 4 december 2015 hebben de minister en staatssecretaris van het Ministerie van Volksge-
zondheid, Welzijn en Sport de landelijke nota gezondheidsbeleid 2016-2019 aan de Kamer verstuurd. 
Dit betekent dat voor eind 2017 ook in Brummen de lokale nota gezondheidsbeleid moet zijn vastge-
steld. Op grond van artikel 13 moet daarbij ook worden aangegeven wat de gemeentelijke doelstellin-
gen zijn, welke acties worden ondernomen, welke resultaten behaald moeten worden en hoe daaraan 
uitvoering wordt gegeven. Daarbij moeten de landelijke prioriteiten van de landelijke nota gezondheids-
beleid in acht worden genomen. Met voorliggende nota wordt aan deze gemeentelijke verplichting vol-
daan, zij het dat de uitvoering in uitvoeringsplannen verder zal worden uitgewerkt. In de nota ‘Positieve 
en Integrale gezondheid in Brummen 2017-2021’ worden de thema’s en uitgangspunten voor het pre-
ventieve gezondheidsbeleid vastgesteld en wordt daarbij per thema uitgewerkt wat de doelen zijn.   
 
1.2 De thema’s en uitgangspunten in de nota ‘Positieve en Integrale gezondheid in Brummen 2017-
2021’ bieden kader voor verdere uitwerking en uitvoering van het preventief gezondheidsbeleid  
In voorliggende nota worden uitgangspunten voor het gezondheidsbeleid voorgesteld en worden daarbij 
de thema’s benoemd waarop het lokale gezondheidsbeleid in Brummen zich zal richten. Omdat het 
begrip positieve gezondheid aansluit bij de kanteling in het sociale domein, de werkwijze van het Team 
voor Elkaar en de kanteling die gaande is in het medische domein, biedt dit een goed uitgangspunt voor 
het preventieve gezondheidsbeleid in Brummen. Op basis van de in de nota benoemde uitgangspunten 
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kunnen de thema’s in uitvoeringsplannen verder worden ingevuld en kan een goede afweging gemaakt 
worden van de inzet die nodig is voor de gezondheid van de inwoners van Brummen. 
 
Kanttekeningen 
Geen  
 
Burgerparticipatie 
De concept nota is van 11 juli 2017 tot en met 8 september 2017 vrijgegeven voor inspraak. Vanwege 
de zomervakanties is gekozen voor een ruimere inspraakperiode dan gebruikelijk.   
 
Op 4 september 2017 is in het Tjark Riks in Eerbeek een inspraakavond georganiseerd. Deze was vrij 
toegankelijk voor inwoners van de gemeente Brummen en andere belanghebbenden. In totaal hebben 8 
personen deze avond bezocht. Door twee personen is ter plekke een inspraakformulier ingevuld, ande-
ren hebben via de mail inspraak ingediend. 
 
Daarnaast zijn in aanloop naar deze nota verschillende bijeenkomsten georganiseerd. Specifiek op het 
sportbeleid is een bijeenkomst met sportverenigingen georganiseerd over sport en gezondheidsbeleid. 
Op 19 april 2017 heeft een bijeenkomst plaatsgevonden met eerstelijns zorgaanbieders en sportvereni-
gingen over positieve gezondheid en de thema’s voor het preventief gezondheidsbeleid. Beide hebben 
belangrijke input opgeleverd voor de nota. Daarnaast is in de voorbereiding van de concept-nota het 
burgerpanel ‘Brummen spreekt’ geraadpleegd over de thema’s sport en bewegen, middelengebruik en 
psychische gezondheid. De uitkomsten hiervan zijn verwerkt in voorliggende conceptnota en zullen ook 
bij de uitvoeringsplannen betrokken worden. 
 
Op de conceptnota zijn door 7 verschillende personen en/of organisaties reacties ingediend. Hierop is in 
het inspraakverslag reactie gegeven. De opmerkingen op de nota zijn vooral gericht op uitvoering en 
keuzes die daarin gemaakt zullen worden. Deze zullen daarom bij de uitwerking van de uitvoerings-
plannen worden meegenomen. Deze plannen zullen na vaststelling door het college ook ter kennisna-
me aan de gemeenteraad worden voorgelegd, zodat de gemeenteraad ook kennis kan nemen van de 
wijze waarop de uitvoering van de nota wordt opgepakt en de wijze waarop de inspraak daarin is ver-
werkt. 
 
Advies adviesorganen 
De Maatschappelijke Adviesraad Brummen (MAR) is zoals op 11 juli 2017 door het college is besloten 
om advies gevraagd. Op de inspraakavond op 4 september, via de mail op 12 september 2017 en 
schriftelijk op 28 september 2017 heeft de MAR aangegeven geen advies uit te zullen brengen op de 
nota. Zij hebben daarbij als reden aangegeven pas advies uit te kunnen brengen wanneer zij over alle 
relevante informatie beschikken en dus ook de reactie van insprekers.  
 
Communicatie 
Via de gebruikelijke gemeentelijke communicatiekanalen zal worden bekend gemaakt dat de nota ‘Posi-
tieve en integrale gezondheid’ is vastgesteld. Hierbij worden naast de gebruikelijke gemeentelijke com-
municatiekanalen (inclusief persbericht) ook de communicatiemiddelen van het programma Samen 
Goed Voor Elkaar ingezet. Daarnaast wordt in de uitvoeringsplannen ook aangegeven op welke wijze er 
over de voorgenomen acties wordt gecommuniceerd.  
 
Financiële toelichting 
Aan de hand van de in de nota vastgelegde thema’s en uitgangspunten zullen na vaststelling door de 
gemeenteraad uitvoeringsplannen worden opgesteld. Ten behoeve van de uitvoering van deze plannen 
is op dit moment € 25.000 opgenomen op de begroting. Daarnaast is ten behoeve van de Sportkoepel 
i.o. € 30.000 per jaar voor 2018 en 2019 opgenomen voor gezondheidsbevordering bij jeugd (JOGG). In 
de uitvoeringsplannen zal verder worden uitgewerkt welke interventies worden ingezet op de verschil-
lende vastgestelde thema’s en op welke manier het beschikbare budget daarvoor wordt ingezet. 
 
Juridische grondslag 
Artikel 13, tweede en derde lid, Wet publieke gezondheid 
 
Inkoop en aanbesteding 
Niet van toepassing 
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Uitvoering 
De kaders en thema’s zoals deze in de nota worden vastgesteld, zullen na vaststelling van de nota in 
uitvoeringsplannen verder worden uitgewerkt. Dit zal in nauwe samenspraak met partners als sportver-
enigingen en zorgaanbieders gebeuren. In deze uitvoeringsplannen zal in het kader van het bestrijden 
van onvoldoende bewegen een afweging gemaakt worden ten aanzien van het projectplan “natte gym-
les”, zoals door het college naar aanleiding van de motie koudwatervrees is besloten (BW17.0277). 
 

Stukken ter vaststelling:  

1. Nota “Positieve en Integrale gezondheid in Brummen 2017-2021” (INT17.2249) 
2. Concept raadsbesluit RB17.0054 
 

Stukken ter informatie:  

1. Collegebesluit BW17.0562 d.d. 17.10.2017 inclusief bijlagen. 
 
 
Burgemeester en wethouders van Brummen, 
 
 
 
 
M. Klos A.J. van Hedel 
secretaris burgemeester 

B.000001548 - R
V17.0060 - 


