
Voorbereidingsmemo
beeldvormend / meningsvormend 

Aan: Raad

Van: Agendacommissie

Datum: 19 januari 2022

Betreft 
O Agendaverzoek

O College

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

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Iris Dijkstra (beleidsadviseur publieke gezondheid) / 06 505 11 283 / iris.dijkstra@groningen.nl

Nienke Bos (bestuursadviseur) / nienke.bos@groningen.nl / 06 55 46 55 72

Korte samenvatting:
Geachte leden van de gemeenteraad, 

Graag wil ik u informeren over doel en inhoud van de raadsbijeenkomst van 19 januari aanstaande 
betreft het onderwerp Contouren gemeentelijk gezondheidsbeleid. Tijdens deze twee uur durende 
bijeenkomst willen we met u aan de hand van het u toegezonden document Contouren gemeentelijk 
gezondheidsbeleid 2023-2026 in gesprek gaan over ambities en prioriteiten in het gemeentelijke 
gezondheidsbeleid voor de komende jaren. Dit gesprek vormt tevens een belangrijk moment in het 
traject naar een nieuwe gemeentelijke nota gezondheidsbeleid dat eind dit jaar ter vaststelling wordt 
voorgelegd aan de gemeenteraad. 

De bijeenkomst zal afgetrapt worden met drie inleidingen. Het eerste beeldvormende deel van de 
bijeenkomst staat in het teken van: Hoe staan we er nu voor? Allereerst worden de contouren van 
het nieuwe gemeentelijke gezondheidsbeleid aan u voorgelegd. De belangrijke uitgangspunten 
hierbij zijn dat investeren in publieke gezondheid en preventie een kwestie is van de lange adem. 
Vervolgens zal de huidige gezondheidssituatie van de gemeente Groningen aan u gepresenteerd 
worden aan de hand van trends en cijfers. Tot slot zal de lector Gezonde Stad u vertellen welke 
invloed de fysieke en sociale leefomgeving heeft op leefstijl en gezondheid van inwoners. Er is 
vervolgens kort ruimte om feitelijke vragen te stellen naar aanleiding van deze drie inleidingen.

Het tweede meningsvormende deel van de bijeenkomst staat in het teken van discussie: Waar willen  
we tot en met 2026 gezondheidswinst op boeken? De basis van het huidige gemeentelijke 
gezondheidsbeleid is investeren in drie pijlers: 1) een gezonde leefomgeving, 2) een gebiedsgerichte 
aanpak en 3) verbinding van preventie, welzijn en zorg. We willen met u de discussie voeren aan de 
hand van de volgende vragen:

 Wat gaat goed en gaan we mee door?
 Wat moet nog beter en waar zetten we extra op in?
 Wat is onvoldoende effectief en (hoe) moet dat anders?
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Tenslotte ligt de discussievraag voor welke actuele gezondheidsonderwerpen onvoldoende zijn 
belegd in de huidige aanpak en vragen om extra aandacht in het gezondheidsbeleid in de komende 
jaren. Het document met de contouren geeft een aantal suggesties.

 Welke actuele gezondheidsthema’s vragen aanvullend om een eigen plek in het 
gezondheidsbeleid in de komende jaren?

 Voor de bespreking van het onderwerp Contouren gemeentelijk gezondheidsbeleid is 2 uur 
gereserveerd (20.00 – 22.00) met de volgende agenda. Aansluitend staat het onderwerp soa-
testen geagendeerd (22.00 – 22.30).

Programma 

Beeldvormend - Hoe staan we er nu voor?

20.00 – 20.05 Inleiding wethouder Diks

20.05 – 20.20 Contouren gemeentelijk gezondheidsbeleid
Theo van Alphen (gemeente Groningen)

20.20 – 20.35 Actuele gezondheidssituatie gemeente Groningen
Djoeke Besselink (GGD Groningen)

20.35 – 20.50 Gezonde stad Groningen
Jeanette Nijkamp (lector Gezonde Stad, Hanzehogeschool)

20.50 – 22.00 Meningsvormend - Waar willen we tot en met 2026 gezondheidswinst op boeken?

22.00 – 22.30 Meningsvormend – Agenderingsverzoek soa-testen  

Vermeld op LTA?
X nee

Deadline?
X nee

Doel van de activiteit
X Beeldvormend

X Meningsvormend

Advies + argumentatie (i.g.v. meningsvormend):
X discussie

Wijze van behandeling (vorm) en uitkomst activiteit
Beeldvormend

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.

Meningsvormend

De sessie is bedoeld voor het uitwisselen en met elkaar confronteren van meningen van de 

verschillende raadsfracties m.b.t. het genoemde onderwerp. Dit met het oog op het maken van een 

definitieve keuze in een later stadium, in de besluitvormende vergadering. Tijdens de 

meningsvormende fase stellen raadsleden alleen politieke vragen aan elkaar of aan het college en 



geven vooral aan waarom ze het wel of niet eens zijn met de uitgezette of voorgestelde lijn.  De  

voorzitter kan tot  besluit van deze sessie,  ten behoeve van agendering in de volgende 

(besluitvormende) fase aan de deelnemers een conclusie van de bespreking voorleggen. 

Nadere informatie
…
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