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Onderwerp:  

Beleidsnota gezondheid en sportstimulering 2013-2016 

 

 

Wij stellen voor:  

- de beleidsnota Gezondheid en Sportstimulering 2013-2016 ‘Gezonder in 

Hillegom’ vast te stellen. 

 

 

Bestaand kader/doelstelling:  

Wet Publieke Gezondheid 

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 

 

Doelstelling: de gezondheid van inwoners van Hillegom verbeteren door sport en 

beweging te stimuleren. 

 

 

Inleiding: 

In de Kadernota 2013 is voorgesteld om het gezondheidsbeleid en sportbeleid samen te 

voegen in een beleidsnota. Tijdens de raadsvergadering op 4 juli 2012 is een 

amendement aangenomen waarin verzocht werd om voor sport een aparte beleidsnota 

op te stellen. “Sportbeleid en volksgezondheidbeleid hebben raakvlakken met elkaar, 

maar het beleid op beide terreinen zal in aparte stukken vastgelegd blijven worden.” 

 

Begin 2013 komt er een sportvisie waarin het beleid voor de accommodaties en de 

verenigingsondersteuning zijn opgeschreven. Het stimuleren van de inwoners van 

Hillegom om meer te gaan sporten is opgenomen in deze beleidsnota ‘Gezonder in 

Hillegom’. Aansluitend bij de landelijke en regionale gezondheidsnota’s ‘Gezonder in 

de buurt’ waarin sporten en bewegen als belangrijke middelen worden gezien om 

gezondere burgers te krijgen.  
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Op 29 augustus en 20 september 2012 is het startdocument gezondheid- en 

sportstimuleringsbeleid 2013-2016 besproken en vastgesteld door uw gemeenteraad. 

Dit startdocument is verder uitgewerkt tot de beleidsnota die nu ter vaststelling voorligt.  

 

Argumenten: 

1. De gemeente voldoet aan de wettelijke verplichting elke vier jaar een lokale 

gezondheidsbeleidsnota te schrijven. 

 

2. De voorliggende beleidsnota is een uitwerking van de uitgangspunten die u via het 

startdocument op 20 september 2012 heeft vastgesteld.  

De uitgangspunten zijn: 

- Benoem vijf specifieke doelgroepen in de beleidsnota: 

 Kinderen, jongeren, kwetsbare ouderen, allochtonen en mensen met een lage 

 sociaaleconomische status. 

- Leg de nadruk op sport en beweging om een betere gezondheid te krijgen. 

- Maak gebruik van (bewezen) effectieve interventies. 

- Ga uit van de regisserende gemeente: zet verenigingen en instellingen in om 

 mensen te motiveren te gaan sporten of bewegen. 

 

Financiële dekking: 

Het opstellen van het beleidsplan gebeurt binnen de bestaande budgetten voor 

volksgezondheid en sport. 

 

In de Programmabegroting 2013 staan de volgende posten opgenomen voor 

programma 2 Maatschappij:  

 

Lasten Begroting 2013 

Sport € 975.000 

Volksgezondheid € 869.000 

Totaal € 1.844.000 

Baten  

Sport € 268.000 

Volksgezondheid € 9.000 

Totaal € 277.000 

 

Het volledige bedrag is niet beschikbaar voor de uitvoering van het gezondheid- en 

sportstimuleringsbeleid. 

 

De volgende uitgaven zijn vastgelegd: 
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Exploitatiebijdrage Sportfondsen Nederland € 155.000 

Ambtelijke inzet € 120.000 

Gebouwen € 690.000 

GGD Hollands Midden € 654.700 

Subsidies sportverenigingen € 47.000 

Totaal € 1.666.700 

 

Het budget dat de gemeente heeft om aan de uitvoering van de beleidsnota ‘Gezond 

in Hillegom’ te besteden is als volgt opgebouwd: 

 

Uitgaven Begroting 

2013 

Lokaal 

gezondheidsbeleid 

€ 7.300 

Alcoholmatigingsbeleid € 10.000 

Sportbeoefening en –

bevordering 

€ 160.000 

Totaal € 177.300 

 

Communicatie/Participatie: 

Bij het opstellen van de beleidsnota is een aantal verenigingen betrokken. 

Bij de uitvoering van de nota is een uitdrukkelijke rol weggelegd voor de verenigingen 

en organisaties in Hillegom.  

 

Urgentie: 

Geen. Het is een bestuurlijke wens om aan het eind van 2012 de beleidsnota vast te 

stellen. 

 

Kanttekeningen: 

Geen. 

 

namens het college van burgemeester en wethouders, 

 

ing. G.P. van Lierop J. Broekhuis 

secretaris burgemeester 

 

 

 

Ter inzage gelegd: 

- Factsheet RIVM Uitgaven aan zorg in Nederland 

- Regionale Nota Volksgezondheidbeleid 2013-2016 ‘Gezonder in de buurt’ dd juli 2012 

- Beleidsnota Gezondheid en Sportstimulering 2013-2016 ‘Gezonder in Hillegom’ 

- Actualisatie alcoholmatigingsbeleid gemeente Hillegom, uitvoeringsplan 2013-2016 

Informatie bij: mw.M. Scheeve, m.scheeve@hillegom.nl, tel.nr. (0252) 537 245 

mailto:s.dekruijf@hillegom.nl

