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Voorstel:
De nota ‘Samenwerken aan gezond leven in Dalfsen, Lokaal Gezondheidsbeleid 2008 – 2011’ vaststellen. 
 
 
Inleiding:
Het beschermen en bevorderen van de gezondheid van inwoners van Dalfsen is een belangrijke 
gemeentelijke taak. Sinds de wijziging van de Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid (WCPV) per 
2003 is deze verantwoordelijkheid geëxpliciteerd. In de gewijzigde wet is helder omschreven wat 
gemeenten moeten doen op het terrein van de openbare gezondheidszorg. De vernieuwde wet schrijft ook 
voor dat de gemeenteraad iedere vier jaar een nota lokaal gezondheidsbeleid vaststelt, waarin wordt 
aangegeven hoe uitvoering wordt gegeven aan het gemeentelijke gezondheidsbeleid. 
 
Beleidskader en rol gemeente:
Volgens de WCPV moet iedere gemeente met ingang van 2003 ééns per vier jaar een nota lokaal 
gezondheidsbeleid vaststellen. In 2007 is aan uw raad een nota voorgelegd waarin de regionale 
preventienota ‘Samenwerken aan gezond leven’ integraal was opgenomen. In de nu voorliggende nota zijn 
de regionale doelstellingen wel opgenomen, maar is nadrukkelijker het beleid in de Gemeente Dalfsen 
geformuleerd. De nota vormt de basis voor de uitvoering van het lokaal gezondheidsbeleid in de Gemeente 
Dalfsen tot 2011. Met deze nota wordt aan de verplichting voldaan. De nota vormt daarmee een goede 
basis voor uitvoering van het lokaal gezondheidsbeleid.  
 
In de voorliggende nota is ervoor gekozen om dezelfde speerpunten te hanteren als in de regionale nota. 
De regionale nota gezondheidsbeleid is tot stand gekomen door ambtelijke samenwerking van de 
gemeenten in de Regio IJssel-Vecht. De basis voor de samenwerking is dat de hoofdlijnen van beleid voor 
de gemeenten in de regio in belangrijke mate overeenkomen. Dit betreft zowel de uitgangspunten voor 
beleid, de problematiek, als de uitvoering die voor een belangrijk deel bij regionaal werkende organisaties 
ligt.  
 
Wanneer gekeken wordt naar de resultaten van de gezondheidsmonitoren die de GGD voor diverse 
doelgroepen uitbrengt wordt geconstateerd dat Dalfsen geen bijzondere afwijkingen laat zien ten opzichte 
van de gemiddelde scores in de regio. Daarom concluderen wij dat goed kan worden volstaan met de 



 
 
 

  

 
   

 

regionale speerpunten en bijbehorende doelstellingen. Daarnaast is in de voorliggende nota aangegeven 
wat voor de Gemeente Dalfsen specifiek beleid en aanvullende doelstellingen zijn. 
 
Bij de bespreking in uw raad in 2007 zijn door de fracties een aantal aandachtspunten aangegeven. De 
opmerkingen betroffen vooral meer aandacht voor: 

I. specifiek lokaal beleid.  
II. duidelijke (SMART) doelstellingen voor de Gemeente Dalfsen 

III. gezonde scholen en klaslokalen 
IV. het ambitieniveau van het alcoholmatigingsbeleid.  

 
Aan I. en II. wordt in de nota onder andere vormgegeven door in hoofdstuk 3, Doelstellingen en acties,  
meer aandacht te besteden aan de lokale aanpak en door het vermelden van succesfactoren. 
Gezonde scholen (punt III.) krijgt vorm in de afspraken met de GGD waarbij in het schooljaar 2008-2009 
een kwart van de scholen een ventilatie (en energie) advies krijgt en in het schooljaar 2009–2010 de 
overige scholen. Dit heeft te maken met de beschikbare personele capaciteit bij de GGD en de provinciale 
subsidie voorwaarden voor het project frisse scholen.  
 
Voor het ambitieniveau van het alcoholmatigingsbeleid worden de doelstellingen van het, door de raad 
vastgestelde, regionale alcoholmatigingsprogramma jeugd 2007-2011 “Minder drank, meer scoren” 
aangehouden. Wanneer de jeugd-gezondheidsmonitor die najaar 2008 verschijnt daartoe aanleiding geeft 
worden de doelstellingen bijgesteld.  
 
Naast de regionale doelstellingen is eerder vastgesteld beleid opgenomen in de nota. Het 
gezondheidsbeleid heeft veel raakvlakken met de Wmo. Onderdelen uit het beleidskader Wmo 
‘Mee(r)doen in Dalfsen’ zijn daarom terug te vinden in de voorliggende nota.  

In het najaar van 2008 wordt aan uw raad een plan van aanpak voorgelegd voor de ontwikkelingen van het 
Centrum voor Jeugd en Gezin (CJZ). In het voorliggende gezondheidsbeleid zijn daarom geen specifieke 
doelstellingen met betrekking tot het CJG opgenomen, omdat het plan van aanpak nog moet worden 
vastgesteld.  
 
De nota gaat vooral in op aandachtspunten en doelstellingen voor het lokaal gezondheidsbeleid. De 
uitspraken in de nota betreffen in mindere mate de wijze van uitvoering. Het spreekt voor zich dat in de 
uitvoering van preventief beleid direct aansluiting gezocht wordt bij de doelgroep die bereikt moet worden. 
Er is dus sprake van maatwerk op basis van leeftijd, achtergrond, belevingswereld en dergelijke. 
 
 
In de commissievergadering van 13 oktober 2008 is de nota “Samenwerken aan gezond  
leven in Dalfsen, Lokaal Gezondheidsbeleid 2008 – 2011” besproken.  
Naar aanleiding van deze besperking is aan de nota onder ‘doelstellingen en acties’ een overzicht van 
focusgroepen toegevoegd. Daarbij is aangeven welke partijen zorgdragen voor ontwikkeling en uitvoering 
van preventieve activiteiten (informatie, advies) en welke partijen bij de uitvoering van die activiteiten 
betrokken kunnen zijn om de doelgroep te bereiken.  
Tevens is aan de nota toegevoegd dat in 2009 voorstellen worden gedaan voor onderzoek naar 
binnenklimaat bij accommodaties voor kinderopvang, buitenschoolse opvang en peuterspeelzalen. Dit zal 
evenals in het basisonderwijs moeten leiden  tot een ventilatie-advies-op-maat.  
 
Bij bespreking van de nota is u verder toegezegd dat:  

• er een tussentijdse voortgangsrapportage opgesteld  halverwege de beleidsperiode. 

• de resultaten van de gezondheidsmonitor 12-24 jarigen met de raad worden besproken. De 
ontwikkeling van alcoholgebruik bij jeugdigen zal daarbij één van de aandachtspunten zijn met de 



 
 
 

  

 
   

 

raad wordt besproken of de resultaten van de monitor moeten leiden tot het bijstellen 
(aanscherpen) van de ambities van het alcoholmatigingsbeleid. 

• recente gevallen van zelfdoding in de gemeente aanleiding vormen om te onderzoeken of hier 
sprake is van een tendens. Deze vraag wordt aan de GGD voorgelegd. Tevens wordt de vraag 
voorgelegd of hier sprake is van een signaal van toenemende vereenzaming en/of depressiviteit. 
Tenslotte zal de vraag naar mogelijke preventieve acties worden voorgelegd. De raad wordt 
geïnformeerd over resultaten van bovenstaande, inclusief eventuele beleidsvoorstellen. 

• aandacht wordt gevraagd voor risico van gehoorbeschadiging, bijvoorbeeld door gebruik van 
oortelefoons met te harde muziek. Toegezegd is dat dit onderwerp aan andere gemeenten in de 
Regio IJssel-Vecht wordt voorgelegd met het voorstel hiervoor gezamenlijk voorlichtingsactiviteiten 
te ontplooien. 

 
 
Alternatieven:
De nota geeft speerpunten aan voor de komende beleidsperiode. Zowel bij de keuze van de speerpunten 
als bij het vaststellen van doelstellingen kunnen alternatieven worden geformuleerd. Met de gekozen 
speerpunten loopt Dalfsen in de pas met het regionaal beleid.   
 
Financieel kader:
Er zijn geen directe financiële gevolgen, de uitvoering van de nota past grotendeels binnen de begroting. 
Voor de middelen die in de begroting zijn opgenomen voor het anti-rookbeleid wordt voorgesteld om de 
middelen te spreiden over vier jaa, zodat ook in 2010 en 2011 uitvoering gegeven kan worden aan het 
project.  
 
Een uitwerking van het financiële kader is in de nota opgenomen.  
 
Communicatie:
Betrokken organisaties worden geïnformeerd en de nota wordt na vaststelling gepubliceerd op de 
gemeentelijke website. 
 
 
Burgemeester en wethouders van Dalfsen,  
 
de burgemeester, de secretaris-directeur,  
L.V. Elfers drs. H. Zwart 

 


