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Onderwerp 

Evaluatie van het gezondheidsbeleid Hillegom 2013-2016 en de situatie in 2017. 

 

Aanleiding 

De startnota volksgezondheid Hillegom 2018-2021 beschrijft het proces om tot een 

nieuwe nota volksgezondheid Hillegom te komen. Een onderdeel is de evaluatie van de 

gezondheidsnota 2013-2016 en de situatie van Hillegom in 2017 op het gebied van 

volksgezondheid. Het is van belang om, voordat er vooruit  gekeken wordt, een pas op de 

plaats te maken en te kijken naar wat er de afgelopen vier jaar is gebeurd. 

In de bijlage 'Evaluatie gezondheidsbeleid Hillegom 2013-2016, situatie 2017', worden de 

doelstellingen van de nota geëvalueerd, worden de resultaten van de gezondheidsmonitor 

2016 van de GGD HM toegelicht en worden ervaringen vanuit het werkveld meegenomen; 

wat zijn behaalde resultaten, wat kan nog verbeterd worden? 

Vervolgens worden hieruit een aantal conclusies getrokken. Het document geeft zo een 

beeld van de ontwikkelingen op gezondheidsgebied de afgelopen vier jaar en dient als 

input voor de op te stellen nota volksgezondheid 2018-2021. 

In zijn vergadering van 14 september heeft de raad bij amendement besloten dat na het 

beschikbaar komen van de Gezondheidsmonitor Hillegom 2016 deze, in samenhang met 

de uitkomsten van de evaluatie van het in de voorgaande periode gevoerde beleid en de 

door het college daaraan verbonden conclusies, aan de commissie wordt voorgelegd. 

 

 

Doel van agendering 

De evaluatie van het volksgezondheidbeleid Hillegom 2013-2016 maakt deel uit van 

de beleidscyclus. Door de voorgaande nota te evalueren kunnen we leren uit de inzet en 

ervaringen van partners in het veld en een situatie schetsen van wat de komende jaren 

nodig is op het gebied van volksgezondheid Hillegom. Op deze manier kunnen we het 

beleid bijstellen en specifiek maken voor de Hillegomse situatie. Daarnaast kunnen we 

maatwerk bieden voor bepaalde problematiek en doelgroepen. We willen de 

raadscommissie informeren over de evaluatie van het gezondheidsbeleid 2013-2016 en 

de situatie 2017. 

 



 

 

Opzet van het agendapunt 

Het stuk ‘Evaluatie van het gezondheidsbeleid Hillegom 2013-2016, situatie 2017’ wordt 

ter informatie aan de raad aangeboden. Indien gewenst kunnen de raadsleden input 

meegeven aan het college. 

 

Gewenste bijdrage van college van Burgemeester en Wethouders 

Het beantwoorden van eventuele vragen. 

 

Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT) 

n.v.t. 

 

Urgentie 

Voor de voortgang van de beleidsnota volksgezondheid Hillegom is agendering in de 

commissie op 23 november noodzakelijk. 

 

Bijlagen en achtergrondinformatie 

Het stuk ‘Evaluatie van het gezondheidsbeleid Hillegom 2013-2016, situatie 2017’ met 

bijlagen. 


