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Zaaknummer: 
2013/31529 
Referentie:      
2013/31581 

Raadsvergadering d.d.  29 oktober 2013  agendapunt 9      
   
 
Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 24 september 2013 
 
Portefeuillehouder:   dhr. M. Kremers 
Behandelend ambtenaar: mevr. M.M. Schoonhoven 
Doorkiesnummer:   0592 - 266 859 
E-mail adres:                m.schoonhoven@tynaarlo.nl 
 
Bijlagen:     
-   Raadsbesluit (bijgevoegd)   
-   Nota Lokaal Gezondheidsbeleid 2014-2016 (ter inzage) 
 
Onderwerp 
Nota lokaal gezondheidsbeleid 2014-2016 vrijgeven voor inspraak 
 
Gevraagd besluit 
De Nota lokaal gezondheidsbeleid 2014-2016 vrijgeven voor inspraak 
 
Wat willen wij hiermee bereiken? 
De nota is tot stand gekomen op basis van integrale beleidsvorming. Na de inspraakperiode kunnen 
de reacties worden verwerkt en kan de nota lokaal gezondheidsbeleid 2014-2016 worden vastgesteld. 
 
Waarom komen we nu met dit voorstel? 
Op 23 april 2013 heeft uw raad kennis genomen van de evaluatie nota lokaal gezondheidsbeleid 
2009-2012. De adviezen uit deze evaluatie zijn meegenomen in deze nieuwe nota. Na afronding van 
de evaluatie is overleg gevoerd met intern en extern bij het gezondheidsbeleid betrokken partners. Het 
formuleren van de nota is nu zover gevorderd dat deze vrij kan worden gegeven voor inspraak. 
 
Wat ging er aan vooraf 
De minister van volksgezondheid stelt elke vier jaar een landelijke nota gezondheidsbeleid en een 
landelijk programma voor uitvoering van onderzoek vast op het gebied van de publieke gezondheid. 
Binnen twee jaar na het vaststellen van deze nota dient de gemeenteraad een lokale nota vast te 
stellen. Van deze termijn kan zo nodig worden afgeweken.  
 
Hoe informeren we de inwoners? 
Via een persbericht en een melding op de gemeentepagina worden de inwoners geïnformeerd over 
het feit dat de nota vrij is gegeven voor inspraak 
 
Wanneer gaan we het uitvoeren? 
Zodra uw raad akkoord is met het vrij geven van de nota voor inspraak, wordt de inspraakprocedure 
gestart. De nota ligt dan gedurende een periode van 6 weken ter inspraak. 
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Hoe zijn de financiën opgebouwd?  
Voor de uitvoering van de nota lokaal gezondheidsbeleid wordt een bijdrage van € 5.600 structureel 
per jaar gevraagd. Hiervoor wordt dekking gevonden binnen het structurele budget ‘preventiegelden’. 
Dit budget wordt ingezet voor het uitvoeren van de taken rondom het creëren van een dekkend 
netwerk van Automatische Externe Defibrillatoren. Voor de uitvoering van de overige taken is in 
dekking voorzien door andere uitvoerende beleidsterreinen. 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
P. Adema, burgemeester 

 
 

mr. J.P.J. van Muijen, secretaris 
 
 

                           
 


