Raadsvergadering d.d. 16 juni 2009 agendapunt 8
Aan:
De Gemeenteraad
Vries, 26 mei 2009
Onderwerp:

Nota lokaal gezondheidsbeleid

Portefeuillehouder:
Behandelend ambtenaar:
Doorkiesnummer:
E-mail adres:
Gevraagd besluit:

dhr. F.A. van Zuilen
H. Sijtsema
0592 - 266 853
h.sijtsema-jager@tynaarlo.nl
1. Akkoord gaan met de reacties op de inspraak en de voorgestelde
wijzigingen
2. De nota lokaal gezondheidsbeleid 2009-2012 vaststellen

Bijlagen:
1 raadsbesluit (bijgevoegd)
2 nota lokaal volksgezondheidsbeleid 2009-2012 (bijgevoegd)
3 inspraaknotitie (bijgevoegd)
4 reacties raad (bijgevoegd)

TOELICHTING
Op 10 februari 2009 heeft u uitvoerig over deze conceptnota gesproken en de nota vrij gegeven voor
inspraak. Op bijlage 4 staan de reacties vanuit de raad vermeld en onze reactie daarop.
Tijdens de inspraakperiode zijn er 2 schriftelijke en 1 mondelinge reactie (s) binnengekomen, t.w. van het
Platform Wmo, de GGD Drenthe en de Senioren Adviescommissie Gemeente Tynaarlo. In bijlage 3 staan
de inspraakreacties vermeld met een voorstel om de reactie al dan niet over te nemen.
De voornaamste voorstellen tot wijziging zijn:
- tekstueel van aard;
- toevoegen stuk over taken GGD;
- toevoegen stuk over monitoring/evaluatie.
Alle voorstellen voor wijzigingen van de nota zijn inmiddels verwerkt in de voorliggende nota (bijlage 1).
Vervolg
Indien u de nota vaststelt, zal deze verspreid worden aan betrokken organisaties.
Financiële consequenties
Bij de voorjaarsnota is € 20.000,00 gevraagd om in 2009 te kunnen starten met het plan van aanpak.
De gevraagde middelen zijn bedoeld om uitvoering te kunnen aan deze notitie voor de jaren 2009 en
2010.
Afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek naar een Consultatiebureau voor Ouderen en de
inventarisatie van AED’s in onze gemeente kan het zijn dat we voor deze onderwerpen t.z.t. bij u terug
komen met een aanvullend voorstel.

Adviezen
nvt
Gevraagd besluit
1. Akkoord gaan met de reacties op de inspraak en de voorgestelde wijzigingen;
2. De nota lokaal gezondheidsbeleid 2009-2012 vaststellen.
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo,

F.A. van Zuilen,

burgemeester.

Mw. drs. M.G.J. Nijhuis-Quanjel,

secretaris a.i.

