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Voorstel 

De Beleidsnota. “Vitale Coalities, betere gezondheid, meer participatie” vast te stellen. 

Overwegingen 

Wat is de aanleiding voor dit voorstel? 
In de Wet publieke gezondheid zijn de rollen en verantwoordelijkheden opgenomen van de 
belangrijkste publieke partijen (RIVM, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, gemeenten). 
Dit wordt de preventiecyclus genoemd. De Inspectie voor de Gezondheidszorg ziet toe op de loop van 
de cyclus; zij is procesverantwoordelijk. Het rijk dient om de vier jaar een kabinetsnota 
gezondheidsbeleid op te stellen. Deze nota geeft inzicht in het landelijke kader en de politieke context 
tussen gezondheid en het kabinetsbeleid op andere terreinen, zoals sport, onderwijs en de fysieke 
omgeving. De landelijke prioriteiten bieden aangrijpingspunten voor de gemeentelijke 
volksgezondheidsnota die steeds vaker in regionaal verband wordt voorbereid. 
In mei 2011 is de kabinetsnota gezondheidsbeleid ‘Gezondheid dichtbij’ verschenen met de landelijke 
prioriteiten op het terrein van de publieke gezondheid en preventie. 
Het kabinet verbindt met deze nota gezondheid uitdrukkelijk met sport en bewegen. Bewegen is goed 
voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid en zorgt voor de onderlinge relatie tussen de 
speerpunten (integrale benadering). Daarom wordt ook actief ingezet op allerlei ‘financiële 
sportimpulsen’ voor gemeenten en lokale partijen. Hiermee legt het kabinet de koppeling tussen het 
gezondheidsbeleid en de ambitie in haar sportnota. 
Dit voorbeeld op rijksniveau is een prima opmaat om met de gemeentelijke blik meerdere 
gemeentelijke beleidsterreinen te verbinden aan het gezondheidsbeleid. 
 
Argumentatie 
Zoals hiervoor is aangegeven kan bijgevoegde nota “Vitale Coalities, betere gezondheid, meer 
participatie” gezien worden als een regionale en lokale invulling van het landelijk beleid. Vitale 
coalities’ is meer dan alleen een nota. Het is een werkwijze; een werkwijze waarbij ambtenaren vanuit 
verschillende beleidsvelden en personen uit allerhande organisaties (scholen, sportverenigingen, 
welzijnsorganisaties, de 1

ste
 lijnszorg, de zorgverzekeraar
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, Roset

2
 enz.) door slim combineren een 

bijdrage leveren aan de invulling en uitvoering van het gezondheidsbeleid. 
Via deze werkwijze zullen we de komende jaren 
 

 een gezonde leefstijl bevorderen (met extra aandacht voor de categorie lager opgeleiden) en 
meer bewegen voor vooral ouderen bewerkstelligen. 

 het vrijwilligerswerk onder senioren bevorderen. 
 
De hier boven genoemde keuzes zijn gestoeld op door de GGD aangeleverde informatie. Daaruit blijkt 
dat de gezondheid in Dinkelland en Tubbergen vergeleken met de rest van Twente relatief gezien 
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klantgerichte zorg in de buurt te realiseren. Met als doel de gezondheid en het welzijn van de burgers te verbeteren. 

 

 

 
 

 



 

   

 

goed is. Desondanks valt er ook hier – en dan vooral onder lager opgeleiden en oudere ouderen – 
veel te winnen via het bevorderen van een gezonde leefstijl (eten, drinken, roken en meer bewegen). 
De keuze voor het bevorderen van het vrijwilligerswerk lijkt een vreemde eend in deze bijt. Het blijkt 
echter dat vrijwilligerswerk bij het ouder worden sterk afneemt terwijl er algemeen vanuit wordt gegaan 
dat senioren die vrijwilligerswerk doen gezonder en vitaler ouder worden. Daarnaast hebben we met 
de toenemende zorgvraag die vrijwilligers hard nodig. 
 
Het betrekken van meer oudere vrijwilligers wordt uitgewerkt in overleg met de diverse betrokken 
organisaties. 
 
Zoals aangegeven gaat het hier om zowel een regionale als lokale nota. De regionaal mede op te 
pakken onderwerpen zijn o.a. Happy Fris, regionale collectieve preventie gezondheidszorg, betere 
afstemming tussen 0

de
 en 1

ste
 lijn. Verder heeft het regionale karakter als voordeel dat je van elkaar 

kunt leren en elkaar kunt stimuleren. 
 
Het voert te ver de gehele nota hier verder aan de orde te stellen. De nota spreekt verder voor zich en 
is als bijlage toegevoegd. Hoofdstuk 5, paragraaf 4 zoemt in op de lokale invulling van het 
gezondheidsbeleid. 
 
Vanwege het samen optrekken van de gemeenten Dinkelland en Tubbergen in de werkorganisatie 
Noaberkracht Dinkelland Tubbergen; vanwege de zeer geringe verschillen tussen beide gemeenten 
en omdat de uitvoering van deze nota de komende jaren binnen de werkorganisatie wordt opgepakt, 
is er voor gekozen deze nota op te maken op niveau van de werkorganisatie Noaberkracht Dinkelland 
Tubbergen. Waar er significante verschillen zijn, worden deze genoemd. 
 

Extern overleg 
Er heeft extern overleg plaatsgevonden met de GGD en de Twentse gemeenten. De uitgebrachte 
adviezen, zienswijzen, bedenkingen, voorstellen en/of suggesties zijn in dit advies verwerkt.  
 

Evaluatie  
In 2016 vindt zowel lokaal als regionaal een evaluatie plaats. Hierbij kan in ieder geval gemeten 
worden of er sprake is van toename oudere vrijwilligers en er meer ouderen meer aan het bewegen 
zijn gegaan. Een gezonde leefstijl werpt later zijn vruchten af op het welbevinden van mensen maar 
we kunnen wel meten of de aandacht hiervoor is vergroot en of er een structureel programma is 
ontwikkeld dat jaarlijks kan worden ingezet. 

Financiën 

De extra aandacht en inzet voor de gezonde leefstijl kan gefinancierd worden vanuit de structurele 
middelen voor Happy Fris. Ook wordt onderzocht of de middelen in het kader van het Tubbergse 
project “Gezonde slagkracht” voor dit doel in Dinkelland kan worden ingezet. Naast deze financiële 
mogelijkheden zullen ook de buurtsportcoaches, die deels gesubsidieerd worden vanuit het rijk, een 
bijdrage leveren en wordt bezien of tijdelijke provinciale middelen (€ 1,00 per burger voor 2013 en 
2014) hiervoor gebruikt kunnen worden. Tot slot kennen we de Regeling maatschappelijke participatie 
gemeente Dinkelland 2012. Door een vergoeding via deze regeling kunnen kinderen van minder 
draagkrachtige ouders ook sporten. 
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De raad van de gemeente Dinkelland; 
 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 mei 2013; 

 
gelet op de Gemeentewet; 

 
gelet op het bepaalde in artikel 13 lid 2 van de Wet publieke gezondheid; 

 

 

Besluit 

De Beleidsnota. “Vitale Coalities, betere gezondheid, meer participatie” vast te stellen. 

 
 

 
 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering 
van de raad van 2 juli 2013. 

 

 
De griffier, De voorzitter, 

 
 

 

Mr. O.J.R.J. Huitema Mr. R.S. Cazemier 
 

 

      
 


