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Voorgesteld raadsbesluit
De raad besluit

1.
2.

de gezondheidsnota 'Groningen Gezond 2018-2021’ te verlengen met één jaar en daarmee het lokale
gezondheidsbeleid voor 2022 vast te stellen;
dit besluit bekend te maken via overheid.nl en in werking te laten treden op 1 januari 2022.

Samenvatting

Volgens de Wet publieke gezondheid (Wpg) stelt de gemeenteraad elke vier jaar een nota gezondheidsbeleid vast. Het
college stelt de gemeenteraad voor om de huidige nota gezondheidsbeleid met een jaar te verlengen en eind 2022 een
nieuwe nota met de verwachte duur van vier jaar vast stellen per 2023. We zullen ons met een jaar verlenging beter
kunnen voorbereiden op verwachte landelijke veranderingen in gezondheidsbevordering en preventie. In 2022 zullen
de inspanningen worden voortgezet waarin de afgelopen jaren is geinvesteerd.
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Afgehandeld en naar archief
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Datum

Vervolg voorgesteld raadsbesluit
Aanleiding en doel

Volgens de Wpg moet de gemeenteraad elke vier jaar een nota gezondheidsbeleid vaststellen. Hoe de gemeenten hier
invulling aangeven mogen zij zelf weten. De huidige nota gezondheidsbeleid 'Groningen Gezond 2018-2021’ loopt eind
2021 af. Door de huidige nota met een jaar te verlengen, kunnen we beter anticiperen op de huidige de landelijke
ontwikklingen, zoals regionalisering, verandering in de Wpg en de nasleep van de coronapandemie.
Kader

-

Wet publieke gezondheid (Wpg)
Nota gezondheidsbeleid: Groningen Gezond 2018-2021
Healthy Ageing Visie. De G6 voor een Gezonde Stad Groningen

Argumenten en afwegingen

Door de coronacrisis is infectieziektebestrijding en publieke gezondheid nadrukkelijker op de (politieke) agenda komen
te staan. Recente beleidsdocumenten en adviezen vanuit het ministerie van VWS, VNG, GGD, Zorgverzekeraars, Raad
voor de Volksgezondheid en Samenleving, Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, de Raad voor het
Openbaar Bestuur en Sociaal Cultureel Planbureau benadrukken het belang van een brede gezondheidsaanpak ('Health
in all Policies') en preventie. Hoe deze aanpak vertaald gaat worden in landelijk en regionaal beleid en wat dat betekent
voor de prioriteiten van de nieuwe lokale nota gezondheidsbeleid is door de huidige landelijke politieke impasse
onvoldoende te beoordelen.
Binnen de gemeente Groningen bestaan er zorgen over met name kwetsbare inwoners (ouderen, laaggeletterden,
statushouders, gezinnen in armoede) en jongeren die door de gevolgen van de coronacrisis onevenredig hard geraakt
worden. De lange termijneffecten op inkomen, werk, psychische belasting en welzijn zullen eerst beter in beeld gebracht
moeten worden om adequaat beleid te kunnen formuleren en budget in te zetten. Hierop vooruitlopend worden nu al
landelijk extra fondsen beschikbaar gesteld.
Daarnaast zijn er ook andere onderwerpen die nu landelijk geagendeerd worden en waarvan het belang voor lokaal
gezondheidsbeleid in de gemeente Groningen nog onvoldoende valt in te schatten:
•
•

•

De hernieuwde aandacht voor het verkleinen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen en de bijdrage
van preventiebeleid publieke gezondheid daarbij. De plicht tot gezondheidsbevordering wordt mogelijk
wettelijk vastgelegd met gevolgen voor de bijdragen vanuit gemeenten en zorgverzekeraars.
De discussie over de organisatie van infectieziektenbestrijding en brede preventie. Er worden concrete
voorstellen gedaan voor het versterken van regionale samenwerking. Zo wordt gesproken over geoormerkte
landelijke financiering en welke rol de GGD hierbij kan vervullen. Hoe dit past binnen de bestaande regionale
samenwerking, zoals binnen het Preventieoverleg Groningen (POG), valt nog moeilijk te zeggen.
De effecten van noodzakelijke maatregelen in verband met klimaatverandering, energietransitie en
verduurzaming van de economie op de gezondheid van burgers zullen nadrukkelijker in de besluitvorming
meegewogen moeten worden. De effecten van ingrepen in de leefomgeving (bv windmolens, dijkverzwaring,
vergroening, mobiliteit) zullen omvangrijker en ingrijpender worden en daarmee een grotere impact op
gezondheid en welzijn van burgers kunnen hebben. Onder de huidige demissionaire omstandigheden is niet
goed mogelijk hierin nu al keuzes voor lokaal gezondheidsbeleid voldoende te kunnen onderbouwen.

Gezien het bovenstaande stellen wij u daarom voor de huidige nota gezondheidsbeleid met een jaar te verlengen. Op die
manier kan een nieuw gezondheidsbeleid beter afgestemd worden genoemde lokale, regionale en landelijke
ontwikkelingen.
Maatschappelijk draagvlak en participatie

n.v.t.
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Financiële consequenties

Voor de uitvoer van het gezondheidsbeleid is in 2022 €872.000 beschikbaar, waarvan €485.000 uit landelijke Gezond
In De Stad (GIDS) middelen bestaat. Het verlengen van het beleid pas binnen het beschikbare budget.
Overige consequenties

n.v.t.
Vervolg

Wij continueren de koers zoals in de nota gezondheidsbeleid is beschreven voor het jaar 2022 en zullen u eind 2022 een
nieuwe nota voorleggen die moet gaan gelden voor de jaren 2023 t/m 2026.
Voor het komende jaar blijven we inzetten op de drie pijlers uit de huidige nota: een gezonde leefomgeving, de
gebiedsgerichte aanpak en de verbinding tussen preventie, welzijn en zorg. Daarnaast zetten we in op het lokaal
preventieakkoord waarin de thema’s roken, overgewicht en mentale weerbaarheid een plek krijgen, met een focus op
opvoeding en jeugd met de verbindende programma’s: Positief opgroeien, JOGG-aanpak en Kansrijke Start.
Lange Termijn Agenda

Wij zullen in het eerste kwartaal van 2022 een meningsvormende sessie met u plannen om de contouren van de nieuwe
nota gezondheidsbeleid met u te bespreken. De nieuwe nota zullen wij vervolgens in kwartaal vier aan u voorleggen.
Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen,

burgemeester,
Koen Schuiling

secretaris,
Christien Bronda

Dit raadsvoorstel is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend.
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