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Zaaknummer: 2014/1241 
Referentie:      2014/1377 

Raadsvergadering d.d. 3 maart 2014  agendapunt 10         
 
Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 18 februari 2014 
 
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 zage) 
 
Onderwerp 
Nota lokaal gezondheidsbeleid 2014-2016 
 
Gevraagd besluit 
De Nota gezondheidsbeleid 2014-2016 vaststellen 
 
Wat willen wij hiermee bereiken? 
Na vaststelling van de nota lokaal gezondheidsbeleid kunnen wij verder uitvoering gegeven aan het lokale 
gezondheidsbeleid binnen de Gemeente Tynaarlo, conform de beleidskeuzes uit deze nota. 
 
Waarom komen we nu met dit voorstel? 
Op 12 november 2013 heeft uw raad de conceptnota lokaal gezondheidsbeleid 2014-2016 vrij gegeven voor 
inspraak. De inspraakreacties zijn verwerkt en de nota is nu gereed om te worden vastgesteld. 
 
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 de nota dient de gemeenteraad een lokale nota vast te stellen. Van deze termijn kan 
zonodig worden afgeweken. Op 23 april heeft uw raad kennis genomen van de evaluatie nota lokaal 
gezondheidsbeleid 2009-2012. De adviezen uit deze evaluatie zijn meegenomen in de nieuwe nota. Op 12 
november 2013 heeft uw raad de conceptnota lokaal gezondheidsbeleid 2014-2016 vrij gegeven voor inspraak. 
De inspraakreacties zijn verwerkt en hebben geleid tot een aanpassing van de paragraaf ‘schadelijk alcohol- en 
middelengebruik’ (p. 11). 
 
Bij het vrij geven van de nota voor inspraak hebben wij u toegezegd na te gaan op welke wijze het onderhoud 
van AED’s in bijv. dorpshuizen wordt uitgevoerd. U ontvangt hier separaat van deze nota een antwoord op. 
 
Hoe informeren we de inwoners? 
Via een persbericht en een melding op de gemeentepagina zijn de inwoners geïnformeerd over het vrij geven 
voor inspraak van de conceptnota. Daarnaast zijn GGD Drenthe en de WMO-adviesraad aangeschreven met 
het verzoek een inspraakreactie te leveren. Na het vaststellen van de nota zal hier kond van worden gedaan 
middels een bericht op de gemeentepagina.  
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Wanneer gaan we het uitvoeren? 
Na vaststelling van de nota lokaal gezondheidsbeleid kunnen wij verder uitvoering gegeven aan het lokale 
gezondheidsbeleid binnen de Gemeente Tynaarlo, conform de beleidskeuzes uit deze nota. 
 
Hoe zijn de financiën opgebouwd?  
Voor de uitvoering van de nota lokaal gezondheidsbeleid worden geen extra middelen gevraagd. Voor het 
uitvoeren van de taken rondom het creëren van een dekkend netwerk van Automatische Externe Defibrillatoren 
wordt de benodigde dekking à € 5.600 per jaar gevonden binnen het structurele budget ‘preventiegelden’. Voor 
de uitvoering van de overige taken is in dekking voorzien door andere uitvoerende beleidsterreinen.  
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
P. Adema, burgemeester 

 
 

Drs. G.K. Zijlstra, secretaris 
 
 

                           
 


