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Onderwerp
Verlengen nota Wmo-volksgezondheid en Preventie- en handhavingsplan alcohol

Steenbergen;

Aan de raad,
1.

Inleiding

Op basis van de wet Publieke gezondheid hebben gemeenten de opdracht om iedere vier jaar een nota
gemeentelijk gezondheidsbeleid vast te stellen. De huidige Nota Wmo-volksgezondheid die eind 2012 is
vastgesteld door de raad van gemeente Steenbergen loopt in 2016 af. Gezien de transitie van de Wmo
2015 is in 2015 het beleidsplan Wmo 2015-2017 vastgesteld.
Tevens loopt in 2016 het huidige beleid op het gebied van preventie- en handhaving alcohol af. In de
gewijzigde Drank- en Horecawet van 1 januari 2014 is opgenomen dat de gemeenteraad iedere vier jaar
een preventie- en handhavingsplan vaststelt. In 2014 hebben de Brabantse Wal gemeenten het
"Preventie- en handhavingsplan alcohol Brabantse Wal gemeenten 2014-2016" vastgesteld. Preventie en
handhaving alcohol zal na afloop van deze periode onderdeel uit gaan maken van de Nota
Volksgezondheid welke ter vaststelling aan de raad wordt voorgelegd.
In 2016 loopt de Nota Wmo-volksgezondheid 2013-2016 af en zo ook het Preventie- en handhavingsplan
alcohol 2014-2016. Echter zijn er ontwikkelingen die ertoe leiden de raad het voorstel te doen de huidige
nota met de looptijd van één jaar te verlengen.
2.

Achtergrond

Landelijk
In december 2015 is de kamerbrief "Landelijke nota gezondheidsbeleid (2016-2019)" verschenen met de
landelijke prioriteiten op het gebied van de publieke gezondheid. Het kabinet gaat verder op de reeds
ingeslagen weg en stelt de volgende doelen, die ook opgenomen zijn in de Nota Wmo-volksgezondheid
2013-2016:
- De gezondheid van mensen bevorderen en chronische ziekten voorkomen door een integrale aanpak in
de omgeving waarin mensen wonen, werken, leren en leven.
- Preventie een prominente plaats geven in de gezondheidszorg.
- Gezondheidsbescherming op peil houden en nieuwe bedreigingen het hoofd bieden.
- Stabiliseren of terugbrengen van gezondheidsverschillen tussen laag- en hoogopgeleiden.
Gezondheidswinst is nog steeds, net als in de vorige beleidsperiode, te behalen door het realiseren van
een verbeterslag op de volgende speerpunten:
- roken;
-

overmatig alcoholgebruik;
(ernstig) overgewicht;
bewegen;
depressie;

Ter inzage ligt:

- diabetes.
Ontwikkelingen GGD
Op dit moment loopt bij de GGD West-Brabant een opdracht naar het onderzoeken van de mogelijkheden
van regionale beleidsadvisering. De portefeuillehouder is als lid van het Dagelijks Bestuur van de GGD
bestuurlijk trekker van deze opdracht. Eén van de onderdelen betreft het beantwoorden van de vraag of
een regionale nota volksgezondheid, daarna aan te vullen met lokale ontwikkelingen, wenselijk en
haalbaar is. Eind april 2016 dient deze vraag beantwoord te zijn, waarna al dan niet een regionaal traject
volgt. Van de 18 gemeenten, is Steenbergen één van de drie waar de huidige nota in 2016 afloopt. De
noodzaak om op korte termijn een afgerond product op te leveren, is bij de GGD dan ook niet direct
aanwezig. Het heeft echter wel de voorkeur om bij dit traject aan te sluiten en zo efficiënt mogelijk om te
gaan met de inzet vanuit de GGD.
Lokaal
In de gemeente Steenbergen wordt er binnen het sociaal domein gekozen voor een integrale aanpak,
welke we vertaald zien in de integrale toegang bij Vraagwijzer in Steenbergen. Ook de ontwikkelingen op
het gebied van gezondheidsbeleid scharen zich in deze richting. Er wordt gesproken over een positieve
benadering van gezondheid: Wat voor mogelijkheden heeft men om met ziekten, beperkingen en
tegenslagen om te gaan? Op deze manier kan gezondheid een bijdrage leveren aan meer regie op het
eigen leven, kwaliteit van leven, mee kunnen doen in de maatschappij en het gebruik maken van sociale
netwerken. Een integrale benadering van factoren die bijdrage aan het welzijn van inwoners van de
gemeente Steenbergen heeft dan ook de voorkeur.
Het beleid met betrekking tot preventie- en handhaving alcohol is niet aan wijzigingen onderhevig. In 2016
wordt de jongerenmonitor van de GGD verwacht, welke zicht geeft op alcoholgebruik onder jongeren in
de gemeenten. Deze resultaten worden meegenomen bij het nieuw te ontwikkelen beleid.
De beleidsmedewerker die verantwoordelijk is voor het gezondheidsbeleid in de gemeente Steenbergen
is in de periode mei tot en met augustus 2016 met zwangerschapsverlof, waardoor het proces om tot een
nieuwe nota te komen onder meer tijdsdruk staat dan anders het geval zou zijn.
3.
Overwegingen
- Het landelijke gezondheidsbeleid zoals bekend gemaakt in de kamerbrief "Landelijke nota
gezondheidsbeleid (2016-2019)" is qua doelen en speerpunten ongewijzigd ten opzichte van de
voorgaande periode waar het huidige lokale beleid op gebaseerd is. Beleidsmatig gezien is de noodzaak
niet aanwezig om per 1 januari 2017 een nieuwe nota gerealiseerd te hebben. Gemeenten hebben twee
jaar de tijd om hun beleid aan te passen op basis van het landelijke kader. Dit betekent dat er in 2017 een
nieuwe nota moet worden vastgesteld.
- De aansluiting met de Wmo zou na afloop van het huidige beleidsplan Wmo 2015-2017 opnieuw
gemaakt kunnen worden. 2018 kan als ijkpunt gezien worden om een aantal onderwerpen in het sociaal
domein beleidsmatig samen te brengen zodat de integrale benadering zoveel mogelijk tot uiting komt.
- Het traject van de GGD West-Brabant met betrekking tot regionale beleidsadvisering kan opgevolgd
worden, waardoor zo efficiënt mogelijk omgegaan kan worden met de inzet van de GGD.
- De betrokken beleidsmedewerker Volksgezondheid is in 2017 in de gelegenheid het traject zelf te
volbrengen met oog voor voldoende inspraak vanuit de raad.
4. Middelen
In 2016 is een budget van 61.000,- beschikbaar om tot een nieuwe nota gezondheidsbeleid te komen. Op
het moment dat de huidige nota's met een jaar verlengd worden, zal dit budget niet benut worden. Deze
middelen dienen wel in 2017 beschikbaar te zijn en worden meegenomen in de reguliere
begrotingsvoorbereiding 2017.
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5.
Risico's
- De risico's zijn beperkt aangezien er beleidsmatig geen dermate wijzigingen zijn die om bijstelling
vragen.
- Het is mogelijk dat de GGD niet tot regionale afspraken komt met betrekking tot beleidsadvisering en
een regionale nota. De landelijke en regionale uitgangspunten zullen dan alsnog voor de gemeente
Steenbergen uitgewerkt moeten worden.
6. Communicatie/Aanpak
De GGD West-Brabant op de hoogte brengen van het raadsbesluit.
7.

Voorstel

1. De Nota Wmo-volksgezondheid 2013-2016 met de looptijd van één jaar verlengen.
2. Het Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2016 met de looptijd van één jaar verlengen.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Steenbergen
de/ľocò-se sl:retaris
de burgemeester
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