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RAADSVOORSTEL

Startdocument Gezondheid- en Sportstimuleringsbeleid 2013-2016

Wij stellen voor:
-

Kennis te nemen van het Startdocument voor gezondheid- en
sportstimuleringsbeleid 2013-2016.

-

Vaststellen van de kaders van de beleidsnota Gezond door bewegen.

Bestaand kader/doelstelling:
Wet Publieke Gezondheid (Wpg)
Wet maatschappelijke ondersteuning
Lokaal gezondheidsbeleid ‘nog meer gezonde jaren’ 2009-2012
Sportvisie ‘niemand buitenspel!’ 2009-2012
Uitvoeringsplan Alcoholmatigingsbeleid gemeente Hillegom 2010-2012
Beleidsplan Wmo ‘meedoen en meeleven in Hillegom’ 2007
Te bereiken doel:
Een beleidsnota waarin lokaal gezondheidsbeleid en sportstimuleringsbeleid
geïntegreerd zijn. Voor de periode 2013 tot en met 2016 zijn daarin concrete acties
en interventies benoemd, die gedurende die periode worden uitgevoerd.

Inleiding:
De gemeente is wettelijk verplicht om elk vier jaar lokaal gezondheidsbeleid op te
stellen.
In de Kadernota 2013 is voorgesteld om het lokale gezondheidsbeleid samen te
voegen met het sportbeleid. Sporten en bewegen leveren bewezen
gezondheidsresultaten op.
Tijdens de behandeling van de Kadernota is het amendement van het CDA
aangenomen, waarin besloten is dat er een aparte sportnota komt. Deze sportnota
gaat in op het beleid ten aanzien van sportaccommodaties en
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vrijwilligersondersteuning. De relatie van andere beleidsterreinen, onder andere
welzijn, jeugd en onderwijs, met sport en bewegen komt hierin terug.
Het startdocument beschrijft de opzet van de beleidsnota en stelt de kaders. De raad
wordt gevraagd in te stemmen met de volgende kaders voor het nieuwe
gezondheidsbeleid:
1.

Maak onderscheid tussen vijf specifieke doelgroepen (kinderen, jongeren,
kwetsbare ouderen, allochtonen en mensen met een lage sociaaleconomische
status).

2.

Leg nadruk op sport en beweging om een betere gezondheid te krijgen. Spits
het beleid daarop toe, gezond door bewegen.

3.

Maak gebruik van (bewezen) effectieve interventies.

4.

Regisserende gemeente: zet verenigingen en instellingen in om mensen te
motiveren te gaan sporten.

Argumenten:

1. Raad informeren over de opzet van de beleidsnota Gezond door Bewegen.
Zoals toegezegd wordt, eind 2012, de beleidsnota ingebracht in de raad. Als gevolg
van de termijnen van de landelijke beleidscyclus betekent dit voor de gemeente een
korte termijn waarin het beleid ontwikkeld en geschreven gaat worden.
Door middel van dit startdocument wordt de raad geïnformeerd over de opzet van de
beleidsnota.

2. Raad stelt de kaders van de beleidsnota vast.
De raad stelt vast binnen welke kaders het gezondheid- en sportstimuleringsbeleid
opgesteld en uitgevoerd gaat worden.
Financiële dekking:
Het opstellen van het beleidsplan gebeurt binnen de bestaande budgetten voor
Volksgezondheid en Sport.
Communicatie/Participatie:
In de opzet van de beleidsnota worden instellingen en burgers betrokken.
Urgentie:
Hoog.
Dit startdocument is basis voor de beleidsnota die u eind van het jaar wilt ontvangen.
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namens het college van burgemeester en wethouders,
ing. G.P. van Lierop

J. Broekhuis

secretaris

burgemeester

Ter inzage gelegd:
- ‘Gezond door bewegen’, startdocument/beleidsnota voor gezondheid- en sportstimuleringsbeleid 2013-2016
Informatie bij: mw. M. Scheeve, m.scheeve@hillegom.nl, tel.nr. (0252) 537 245
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