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Voor
de
periode
2016-2019
dient
een
nieuw
gezondheidsbeleid vastgesteld te worden;
Voorgesteld wordt om hiertoe de nota gezondheidsbeleid
"Op de gezondheid" vast te stellen.

Uithuizen, 24 november 2015

AAN DE RAAD.

Inleiding
De huidige nota Gezondheidsbeleid loopt tot en met 2015. Voor de periode
van 2016 tot en met 2019 dient een nieuw gezondheidsbeleid vastgesteld te
worden. Voor de planperiode 2016-2019 is een nieuw plan samengesteld.
Argumenten
Op basis van de Wet Publieke Gezondheidszorg hebben gemeente en het Rijk
een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de publieke gezondheid.
Veel van deze taken voert de gemeente Eemsmond uit door deel te nemen
(samen met de andere Groninger gemeenten) aan de Gemeentelijke
Gezondheidsdienst Groningen. Een deel van de taken wordt via b.v. het
Centrum Jeugd en Gezin (CJG) uitgevoerd. Binnen het nieuwe
gezondheidsbeleid, zoals in de nota geformuleerd, blijft dit onveranderd.
Voor de planperiode 2016-2019 is een aantal speerpunten van beleid
geformuleerd en via de uitvoeringsprogramma's wordt vooral ingezet op:
1) Alcohol, roken en drugsgebruik, waarbij wordt ingezet op de voorlichting
aan en het voorkomen van dit gebruik onder jongeren;
2) Gezond gewicht en bewegen: ingezet op alle leeftijdgroepen, waarbij ook
een samenhang met het Sportbeleid wordt gevonden (inzet van 0,6 FTE
sportcoach);
3) Eenzaamheid en depressie: om vooral via het bevorderen van "ontmoeten"
doelgroepen met elkaar in contact te laten komen.
Voor de verdere onderbouwing verwijzen wij u kortheidshalve graag naar de
bijgevoegde nota.
Het gezondheidsbeleid kent een planperiode tot en met 2019: de verwachting
bestaat dat het volgende gezondheidsbeleid in een nauwe samenwerking
tussen de BMWE-gemeenten wordt samengesteld.
Financiële consequenties
Voor de uitvoering van het gezondheidsbeleid is geen aanvullende financiering,
anders dan de inzet van de bestaande middelen (inclusief de GIDS-gelden),
noodzakelijk.
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In de Sportvisie 2016-2021 is een daling in het aantal sportcoaches
opgenomen. Het betreft een daling van 2,6 FTE naar 2,0 FTE. Hierdoor vervalt
ook de bijbehorende subsidie voor € 12.000 structureel.
Door het inzetten van 0,6 FTE sportcoach voor 'Gezond gewicht en bewegen'
zal deze subsidie niet vervallen. In de begroting 2016 was al wel rekening
gehouden met het wegvallen van dit deel van de subsidie op sportcoaches.
Aangezien het budget voor de GIDS-gelden incidenteel is, is het voordeel ook
incidenteel.
Hierdoor een incidenteel voordeel van € 12.000 (0,6 FTE * € 50.000 * 40%).
Aanpak/uitvoering
De tot dusver gehanteerde aanpak zal voor de planperiode grotendeels worden
voortgezet. Voor de interne uitvoering wordt 0,6 FTE vanuit de GIDS-gelden
bekostigd. Na inzet voor de 0,6 FTE is er vanuit de GIDS-gelden nog (€
61.000,- minus € 21.000,- ) € 40.000,- beschikbaar voor activiteiten.In
overleg met de partners wordt aan het plan invulling gegeven.
Voorstel
De raad wordt voorgesteld wordt om de nota gezondheidsbeleid "Op de
gezondheid" vast te stellen.
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