
 

 

 

Raadsvoorstel Besluitvormend 

 
Startnota gezondheidsbeleid Hillegom 2018-2021 

 

aan:  de raad van de gemeente Hillegom  

 

zaaknummer:   Z-17-015803 

datum voorstel:   11 juli 2017 

datum collegevergadering:  18 juli 2017 

datum raadsvergadering:  14 september 2017 

agendapunt:  9 

portefeuillehouder:   Dhr. F.Q.A. van Trigt 

behandelend ambtenaar:  Jacobine Glasbergen 

e-mailadres:    j.glasbergen@hltsamen.nl 

 

 

Wij stellen voor: 

 
1. De Startnota gezondheidsbeleid 2018-2021 Hillegom vast te stellen.  

 

 

 

 

Inleiding 

De beleidsnota gezondheid- en sportstimulering  ‘Gezonder in Hillegom’ liep van 2013-

2016 en dient een vervolg te krijgen voor de periode 2018–2021. 

 

 

Bestaand kader en context 

- Wet publieke gezondheidszorg 

- Landelijke nota gezondheidsbeleid 2016-2019 

- De regionale handreiking gezondheidsbeleid Hollands Midden, september 2016 

 

Beoogd effect 

We willen de gezondheid van de inwoners van Hillegom bevorderen. 

We willen de visie op ‘positieve gezondheid’ verbinden met diverse beleidsterreinen. 

 

Argumenten 

1.1 De huidige beleidsnota Gezondheid en Sportstimulering 2013-2016 ‘Gezonder in 

Hillegom’ is afgelopen. 

Een nieuwe beleidsnota voor de komende vier jaar vereist een evaluatie van het 

vorige beleid en een visie op gezondheid passend bij de huidige maatschappelijke 

ontwikkelingen.  

 

1.2 De aanpak voldoet aan de uitgangspunten van een interactief beleidsproces. 

 

 

 



 

 

1.3  Voor een intensief participatietraject van burgers en maatschappelijk middenveld is 

een half jaar geraamd. 

De beleidsnota wordt in februari 2018 ter besluitvorming aangeboden aan de 

gemeenteraad. In de ontwikkeling van de definitieve beleidsnota worden inwoners en 

maatschappelijke partners gevraagd om input waardoor participatie in deze 

tussenfase een cruciale rol krijgt. Zo sluit de beleidsnota aan op de wensen en 

behoeften van inwoners en maatschappelijke partners.  

 

 

Kanttekeningen 

1.1 De interactieve visieontwikkeling met het werkveld kan leiden tot te hoge 

verwachtingen. Hiermee moet rekening worden gehouden gedurende het proces. 

  

 
Financiële consequenties 

- De meerjarenbegroting is leidend voor het ambitieniveau van de gemeente. 

- Een werkbudget van € 6.000,- is nodig om tot de beleidsnota te komen. 

- Het werkbudget van € 6.000,- wordt onttrokken uit het budget volksgezondheid (FCL 

67140005). Budget is toereikend.  

 

Aanpak, uitvoering en participatie 

Zie startnota. 

 

Duurzaamheid 

1.1 De focus in het gezondheidsbeleid ligt op preventie. 

2.1 We gaan uit van ‘positieve gezondheid’. 

Door een brede benadering van gezondheid streven we ernaar mensen duurzamer te laten 

deelnemen aan het maatschappelijke leven. 

 

 

Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT) 

Positieve gezondheid maakt deel uit van de transformatieagenda Wmo 2017-2018, die 

ook door de gemeenten Lisse en Teylingen is opgenomen. 

 

Urgentie 

Raadsbesluit is gewenst op 14 september 2017 en noodzakelijk om het beleidsproces te 

starten en te voldoen aan het tijdpad om in februari 2018 de beleidsnota gezondheid op 

te leveren. 

 

 

Evaluatie 

De evaluatie van het huidige gezondheidsbeleid wordt verwerkt in de nieuwe nota 

gezondheidsbeleid. De beleidsnota 2018-2021 wordt aan de raad voorgelegd ter 

goedkeuring. 

 

Bijlagen en achtergrondinformatie 

- Startnota Gezondheid 2018-2021 gemeente Hillegom 
 
namens het college van burgemeester en wethouders, 

 

G.P. van Lierop 

 

A. van Erk 
secretaris burgemeester 

 
  



 

 

Raadsbesluit 

 

 

 

De raad van de gemeente Hillegom, 

 

gelezen het collegebesluit van 18 juli 2017 met als onderwerp Startnota Gezondheid 

2018–2021 gemeente Hillegom, 

 

gelet op artikel 108 van de Gemeentewet, 

 

 

besluit: 

 
De Startnota gezondheidsbeleid Hillegom 2018-2021 vast te stellen.      

 

 

Aldus besloten in de raadsvergadering van 14 september 2017, 

 

 

 

 

Drs. A.J. Jaspers A. van Erk 

Plaatsvervangend griffier voorzitter 
 


