
Voorbereidingsmemo
beeldvormend 

Aan: Raad

Van: Agendacommissie

Datum: 17 februari 2021

Betreft 
X Agendaverzoek

X College

Titel en datum van het stuk (+ link):
Gezondheidsbeleid

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Erin Straat – 050 367 7781

Korte samenvatting:
Gemeenten in Nederland zijn volgens de wet Publieke Gezondheid verplicht elke vier jaar een nota 

gezondheidsbeleid vast te stellen. De huidige nota van de gemeente Groningen loopt eind 2021 af. 

Als voorzet voor een nieuwe nota, die eind 2021, door de raad moet worden vastgesteld wil het 

college u meenemen in de huidige, lokale, regionale en landelijke ontwikkelingen. Het college wil u 

laten zien wat de afgelopen jaren is gebeurd en het belang van preventief gezondheidsbeleid onder 

de aandacht te brengen. Dit als opmaat richting de vaststelling van een nieuwe nota 

gezondheidsbeleid.

Vermeld op LTA?
X Ja 

O item nr 2020-171

Deadline?
X  nee

Doel van de activiteit
X Beeldvormend

Advies + argumentatie (i.g.v. meningsvormend):
O conform 

O discussie

Voorgeschiedenis
…



Wijze van behandeling (vorm) en uitkomst activiteit
De sessie is bedoeld om de leden van de raad een beter beeld te geven m.b.t. het genoemde 

onderwerp. Dit met het oog op het vormen van een onderbouwde mening in een later stadium. 

Tijdens de beeldvormende fase geven raadsleden niet of slechts heel voorlopig hun mening, stellen 

vooral vragen en luisteren naar technische onderbouwing door ambtenaren of naar de mening van 

burgers of andere betrokkenen. 

De beeldvormende sessie zal gevolgd worden door een meningsvormende sessie in april. Tijdens 

deze sessie kan de raad input leveren voor de nota gezondheidsbeleid die eind 2021 ter 

besluitvorming aan de raad zal worden gezonden. 

Nadere informatie
…
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