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Onderwerp
Uitvoeringsplan volksgezondheid (incl. jeugdgezondheidszorg) Brabantse Wal 2019 t/m 2021, 
uitvoeringsjaar 2019 en 2020, Samen sterk voor Gezondheid"

Steenbergen, 3 maart 2020 

Aan de Raad,

Inleiding
In februari en april 2018 is door de gemeenteraden in de Brabantse Wal gemeenten het 
'Beleidsplan sociaal domein gemeenten Brabantse Wal 2018 t/m 2021' vastgesteld. In dit beleidsplan 
zijn op basis van de Wet publieke gezondheid de kaders en hoofddoelstellingen van het beleidsplan 
volksgezondheid vastgelegd. Daarnaast is aangegeven dat deze worden uitgewerkt in een 
uitvoeringsplan. Bijgaand treft u ter informatie het uitvoeringsplan volksgezondheid (inclusief 
jeugdgezondheid) Brabantse Wal 2019 t/m 2021, uitvoeringsjaar 2019-2020 aan.

Doelstellingen
1. het bevorderen van een gezonde leefstijl en vitaliteit met als subdoelstellingen het voorkomen en 
verminderen van roken, overgewicht, (schadelijk) alcoholgebruik en drugs, en
2. het bevorderen van de psychische gezondheid met als subdoelstellingen preventie van depressie, 
eenzaamheid en overige psychische problemen.

Uitvoeringsplan
In het uitvoeringsplan worden een aantal specifieke activiteiten benoemd die een bijdrage leveren 
aan het bereiken van de doelstellingen. Dit zijn bijvoorbeeld de activiteiten: "gezonde school", 
voorlichting aan statushouders en outreachend veldwerk bij signalen van (overmatig) alcoholgebruik 
en het gebruik van drugs. Aanvullend volgen specifiek op lokaal niveau nog activiteiten die eveneens 
bijdragen aan het bereiken van de doelstellingen.
Het uitvoeringsplan is de basis voor de (prestatie-)afspraken met de diverse partners zoals Novadic- 
Kentron en de GGD West-Brabant.

Adviesraad Sociaal Domein
Het concept uitvoeringsplan is in de vergadering van juni 2019 en februari 2020 met de adviesraad 
besproken. Daarna is het definitieve plan ter advisering aangeboden. Per brief van 26 februari jl. 
geeft de adviesraad aan 'vooralsnog geen op of aanmerkingen op dit uitvoeringsdocument 
Volksgezondheid te hebben". De adviesraad adviseert positief inzake het plan (zie bijlage).
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Vervolg
De in het plan genoemde activiteiten worden uitgewerkt, waarna een evaluatie plaatsvindt.
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