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 Vaststelling gezondheidsnota 2013 – 2017 ‘Gezond in Dronten’ 
 

 
Aan de gemeenteraad 
 
VOORSTEL 

Wij stellen u voor: 
De gezondheidsnota 2013 - 2017 ‘Gezond in Dronten’ vast te stellen. 
 
INHOUD 

INLEIDING 

De gemeente Dronten heeft een belangrijke rol in het bevorderen van de gezondheid van 
Drontenaren. Er is alle reden om deze rol de komende jaren serieus in te vullen. Gezonde 
mensen hebben over het algemeen een betere kwaliteit van leven, ze kunnen beter voor 
zichzelf zorgen en ze doen minder een beroep op de zorg. Ook kunnen ze langer en beter 
participeren in de maatschappij, of het nu op de arbeidsmarkt is of als vrijwilliger. Investeren in 
gezondheid levert dus veel op voor de inwoners van Dronten zelf, maar ook voor de gemeente 
Dronten waarvoor de consequenties van (on)gezondheid sterk doorwerken in de uitvoering van 
huidige en toekomstige taken op het sociale domein. De wettelijke opdracht aan de gemeente 
om gezondheidsbeleid op te stellen en om bepaalde taken uit te (laten) voeren zijn 
ondersteunend aan deze ambitie, maar niet leidend. 
 
Op grond van GGD-onderzoek, inbreng van partijen (GGD, Coloriet, Icare, Meerpaal, Medisch 
Coördinatiecentrum Flevoland) en door verbindingen te leggen met andere beleidsterreinen 
zoals jeugd, sport en Wmo, zijn speerpunten geformuleerd waarop wij de komende jaren extra 
willen inzetten. 
  
De speerpunten en argumenten hierbij zijn als volgt: 

SPEERPUNT ARGUMENTATIE 
1. Terugdringen 
alcoholgebruik onder 
jongeren 

Dit ligt in Dronten iets hoger dan Flevolands en Nederlands 
gemiddelde. 

2. Meer sporten en 
bewegen onder alle 
groepen 

Dronten scoort hiermee gemiddeld in Nederland. 

3. Verbeteren 
samenwerking tussen 
gemeente en huisartsen 

Samenwerking was tot dusverre minimaal terwijl de omvorming 
van het sociaal domein vraagt om intensieve samenwerking langs 
een gezamenlijke agenda. 

4. Versterken van 
ondersteuning van 
mantelzorgers 

Overbelasting zal stijgen door vergrijzing en langer thuis wonen, 
terwijl veel mantelzorgers niet in beeld zijn en niet ondersteund 
worden. 

5. Verbeteren van 
werving en ondersteuning 
van zorgvrijwilligers 

We benutten nog onvoldoende het potentieel aan mensen die 
kortdurend en/of incidenteel iets voor een ander zouden kunnen 
betekenen, terwijl hun inzet cruciaal wordt binnen het sociale 
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domein. 
6. Versterken van de 
dementieketen 

We verwachten in Dronten als gevolg van de vergrijzing een 
explosieve stijging van de zorgvraag door dementie. 

 
Deze nota heeft een kaderstellend karakter, concrete uitwerking van bovenstaande 
speerpunten volgt vooral in aanpalend beleid of nader in te vullen acties. Er zijn nu namelijk 
nog onbekende factoren zoals gevolgen van de transities binnen het sociale domein, 
uitkomsten van richtinggevend overleg met huisartsen, en nog af te spreken concrete 
activiteiten over de dementieketen en over sport- en beweegactiviteiten. De meeste activiteiten 
worden vervat in documenten die nog in voorbereiding zijn: de sportnota, het uitvoeringsplan 
buurtsportcoaches Dronten, een beleidsnotitie mantelzorg en vrijwillige inzet, een agenda 
dementie, en een samenwerkingsagenda met huisartsen. In samenspraak met betrokken 
partijen zoals huisartsen, de Meerpaal, zorgorganisaties, sportverenigingen en scholen geven 
wij de komende jaren (dus nog niet in deze nota) concreet vorm aan deze documenten en 
bijbehorende activiteiten. 

 
ARGUMENTEN 

1. De gezondheidsnota voldoet aan de bepalingen in de Wet Publieke Gezondheid. 
 Deze wet stelt in artikel 13 lid 2 dat de gemeenteraad binnen twee jaar na openbaarmaking 

van de landelijke gezondheidsnota, een nota gemeentelijk gezondheidsbeleid vaststelt. De 
landelijke nota is gepubliceerd in 2011, de gemeenteraad wordt in 2013 voorgesteld om de 
gemeentelijke nota vast te stellen. 

 De wet bepaalt tevens uit welke onderdelen de gemeentelijke nota moet bestaan. Deze 
onderdelen maken deel uit van voorliggende gezondheidsnota. 

 
2. De gezondheidsnota is in lijn met de Drontense visie en doelstellingen op het sociale 

domein. 
De ambitie voor de komende jaren is om randvoorwaarden te creëren waarbinnen Drontenaren 
zo lang mogelijk zo gezond mogelijk blijven. Als we deze ambitie waarmaken, houden 
Drontenaren het gebruik van zorg beperkt of ze stellen het uit. Hierdoor kan het 
voorzieningenniveau kwalitatief goed, betaalbaar en toegankelijk blijven voor diegenen die het 
echt nodig hebben. Om Dronten op de toekomst voor te bereiden is het van belang om nu 
maatregelen te treffen rondom thema’s als leefomgeving, leefstijl en voorzieningen voor zorg 
en ondersteuning. 
 

3. Door inhoudelijke samenhang binnen het sociale domein zijn aanvullende financiële 
middelen voor het gezondheidsbeleid niet nodig. 

Het werken aan bovenstaande speerpunten vergt vooralsnog geen extra financiële middelen. 
In veel gevallen gaat het namelijk om activiteiten en diensten die al op enige wijze gefinancierd 
worden. Daarnaast gaat het in sommige gevallen om nieuwe accenten binnen bestaande 
werkzaamheden. Wel is het noodzakelijk dat voldoende ambtelijke capaciteit wordt vrijgemaakt 
voor een verbindende, stimulerende en soms coördinerende rol van de gemeente. Omdat de 
publieke gezondheid nauw verweven is met het gehele sociale domein, gaan we er vooralsnog 
vanuit dat deze capaciteit geleverd kan worden vanuit de reguliere en projectmatige inzet op 
het sociale domein. 

 
Het college 
 
 
 
R. Kool  mr. A.B.L. de Jonge 
secretaris burgemeester 


