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Inleiding: 
In september 2019 is de evaluatie van het preventieve gezondheidsbeleid behandeld. Op hoofdlijnen 
heeft u bij deze evaluatie advies gegeven voor een nieuw uitvoeringsplan kerngezond Dalfsen. Dit 
advies ligt voor om u te informeren over het nieuwe uitvoeringsplan 2020-2021.

Kernboodschap:
1. Het beleidsplan is een uitwerking van het lokale preventieve gezondheidsbeleid
Elke vier jaar stelt de Minister een landelijke nota gezondheidsbeleid vast. De Wet Publieke 
Gezondheid (WPG) verplicht gemeenteraden om binnen twee jaar na openbaarmaking van de 
landelijke nota een nota gemeentelijk gezondheidsbeleid vast te stellen. Het uitvoeringsprogramma 
dat nu ter informatie voorligt past binnen de uitgangspunten van de landelijke nota gezondheidsbeleid 
2016-2019 en de lokale nota preventief gezondheidsbeleid. In februari 2020 is de landelijke nota 
'gezondheid breed op de agenda 2020-2024 gepubliceerd'. Dat betekent dat dit het laatste 
uitvoeringsprogramma is binnen het huidige beleid en dat er een proces van nieuwe 
beleidsontwikkeling wordt opgestart.

2. In dit uitvoeringsplan zijn de kaders zoals door u meegegeven verwerkt
U heeft bij de evaluatie van het preventieve gezondheidsbeleid vier kaders meegegeven. 
Achtereenvolgens wordt aangegeven op welke manier dit kader een plek heeft gekregen in het 
uitvoeringsplan:

a. Vasthouden aan de bestaande drie programmalijnen: iedereen gezond (met name kwetsbare 
inwoners), dalfsen floreert (sterke groepen) en goed voorbereid (preventie)
De drie programmalijnen in het uitvoeringsplan 2020-2021 betreffen: kerngezonde omgeving, 
kerngezonde inwoners en kerngezonde samenwerkingspartners. De integratie met de activiteiten 
vanuit het beweeg- en sportbeleid maakte dat de benaming van de voorgaande drie programmalijnen 
niet voldoende de inhoud van de activiteiten dekte. De voorgaande benaming paste ook niet goed bij 
de kernelementen van positieve gezondheid. Op inhoud zijn de voorgaande drie programmalijnen 
blijven bestaan. Binnen het uitvoeringsplan 2020-2021 is aandacht voor kwetsbare inwoners, sterke 
groepen en preventie.

b. Doorontwikkeling van bestaande projecten uit het uitvoeringsprogramma 2018-2019
Bestaande projecten als GymXtra en de gezonde school zijn opnieuw onderdeel van het 
uitvoeringsplan 2020-2021. Vanuit dit uitvoeringsplan wordt gewerkt aan de doorontwikkeling van 
deze activiteiten op basis van de aanbevelingen uit de evaluatie. De media en alcoholcampagne 
worden onderdeel van de brede communicatiestrategie van kerngezond Dalfsen. In het 
uitvoeringsplan 2020-2021 zijn geen activiteiten meer opgenomen die zich enkel richten op 'inzet 
preventieve aanbod'. Eigenlijk kan het gehele uitvoeringsplan gezien worden als inzet op preventie en 
wordt er vanuit de eenheid Maatschappelijke Ondersteuning in de breedte gekeken naar de inzet op 
preventie en het voorveld.

c. Uitbreiding van het huidige uitvoeringsprogramma met nieuwe onderdelen
Naast doorontwikkeling van bestaande projecten zijn er een aantal nieuwe onderdelen toegevoegd 
aan het uitvoeringsplan 2020-2021. Omdat dit uitvoeringsplan geïntegreerd is met bewegen en 
sporten kunnen alle activiteiten vanuit het beweeg en sportbeleid gezien worden als uitbreiding en zijn 
daarnaast als nieuwe onderdelen toegevoegd: Dalfsen rookvrij en laaggeletterdheid.

d. Doorontwikkeling van een monitoringssysteem op onderdelen waar mogelijk 
Het uitvoeringsplan 2020-2021 is bewust zo opgezet dat bij elke activiteit een kopje output en 
outcome is opgenomen. Daarmee is op onderdelen getracht om de effecten van de inzet te monitoren.

3. Dit uitvoeringsplan draagt bij aan de ontwikkeling van integraal beleid omdat het hier gaat om een 
uitvoeringsplan voor bewegen, sporten en gezondheid.
Bewegen, sporten en een gezonde leefstijl zijn belangrijke elementen die bijdragen aan gezondheid. 
Door het ontwikkelen van een integraal uitvoeringsplan is een eerste stap gezet in de concrete 
uitwerking van het begrip ´Health in all policies´. Dit begrip staat samen met positieve gezondheid 
centraal in het nieuwe landelijke gezondheidsbeleid. Naast aandacht voor bewegen en sporten is er 
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binnen dit uitvoeringsplan aandacht voor transformatiedoelstellingen, de gezonde leefomgeving en 
laaggeletterdheid. Daarmee wordt lokaal al invulling gegeven aan het landelijke doel: ´gezondheid 
breed op de agenda´. Bij de ontwikkeling van nieuw lokaal gezondheidsbeleid wordt deze inzet verder 
uitgebreid. 

Duurzaamheid:

Activiteit in beleidsplan kerngezond Dalfsen 2020-
2021 Positief effect op duurzaamheidscriteria

Inzet energieadviseur
- Levert een bijdrage aan doelstellingen om energie in 
balans te brengen;
- Stimuleren energiebesparing.

Kerngezonde leefomgeving

- Klimaatneutraal ontwerpen;
- Kwaliteit/omvang openbaar groen/biodiversiteit;
- Verbetering waterkwaliteit;
- Bijdrage aan goede waterhuishouding;
- Bijdrage aan klimaatadaptatie;
- Voorkomen van bodemverontreiniging;
- Bevorderen luchtkwaliteit;
- Voorkomen geluidsoverlast;
- Vergroten groenareaal;
- Behoud en versterking biodiversiteit;
- Beperking gebruik milieubelastende materialen.

Activiteiten gericht op 
ontmoeting/sportstimulering/sportkennismaking - Versterking sociale cohesie.

Ondersteuning inwonersinitiatieven - Stimuleren lokaal initiatief.
Gehele uitvoeringsplan - Preventie in het sociaal domein.

Communicatie:
In paragraaf 7.1 van dit uitvoeringsplan is te lezen dat er gewerkt wordt met een 
communicatiestrategie waarbij een cross mediaal concept ingezet wordt.

Vervolg:
Na vaststelling van dit uitvoeringsplan wordt gestart met de ontwikkeling van nieuw 
gezondheidsbeleid. Hiervoor wordt een startnotitie opgesteld, daarna volgt de opstelling van de 
kadernota en het beleidsplan. De kadernota en het beleidsplan worden in 2021 ter besluitvorming aan 
u voorgelegd. 

Bijlagen:
Bijlage 1: Kerngezond Dalfsen – uitvoeringsplan 2020-2021

Burgemeester en wethouders van Dalfsen,
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