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We staan aan de vooravond van de fusie van Purmerend en Beemster. Veel zaken komen 

daardoor in een ander daglicht te staan en daardoor verandert soms ook de prioriteit. Zo 

staan er op de termijnagenda 2 onderwerpen, waarover wij u willen informeren met 

betrekking tot de planning:  

- Maatschappelijk beleidskader 

- Nota gezondheidsbeleid  

Om tot goede, gedragen stukken te komen, moeten gesprekken worden gevoerd: intern en 

extern. Door Corona konden dergelijke gesprekken niet plaatsvinden. Daarnaast heeft 

Corona ertoe bijgedragen dat wij onze aandacht op andere zaken moesten richten, intern én 

extern.  

Zo vlak voor de fusie is een onlogisch moment om dergelijke stukken op te leveren. Een en 

ander neemt niet weg dat de voorbereidingen voor vernieuwing van beide documenten wel 

zijn gestart.  

 

Maatschappelijk beleidskader (MBK) 

Het huidige MBK dateert van 2011 en is niet meer passend bij de snelheid van de 

maatschappelijke ontwikkelingen. Dat merken we ook bij de jaarlijkse thema’s die met de 

raad worden geëvalueerd: ons maatschappelijk goed, of ‘goud’, bepaalt wat nodig is en de 

gemeente faciliteert daarbij als dat nodig is. 

 

In januari 2021 stond het MBK ter evaluatie op de raadsplanning, maar deze planning is niet 

gehaald door eerder genoemde redenen. Hoewel er geen wettelijke verplichting is een 

maatschappelijk beleidskader vast te stellen, bestaat wel de wens en verwachting om dit te 

actualiseren. Het MBK omschrijft een groot deel van de maatschappelijke visie van de 

gemeente en wordt ingezet bij het bepalen van subsidieactiviteiten. 

  

Met de nieuwe gemeente, raad en het college willen we een nieuw, of geactualiseerd MBK 

vormgeven. De nieuwe gemeenteraad kan zo kennis nemen van maatschappelijke 

ontwikkelingen: waar willen we de komende tijd de accenten op leggen? Welke rol neemt de 

gemeente daarin?    

 

Het idee is een kortere en beknopte versie van het maatschappelijk beleidskader te maken 

met voldoende ruimte om mee te bewegen met ontwikkelingen. Hierbij willen we ook de 

vorm en functie van het MBK herzien. We denken aan een overkoepelend document met 

waar nodig uitvoerende notities. Op dit moment hebben wij ter voorbereiding een ambtelijke 

stuurgroep ingesteld.  

 

Het huidige MBK blijft leidend als het gaat om het toetsen van subsidies.  



 

Nota gezondheidsbeleid 

Gemeenten zijn wettelijk verplicht om iedere vier jaar een nota gemeentelijk 

gezondheidsbeleid te schrijven, zo staat omschreven in de Wet collectieve preventie 

volksgezondheid (Wcpv). De huidige notitie gezondheidsbevordering 2018-2021 is in juni 

2018 door de raad vastgesteld. Begin januari 2021 is de raad met een brief geïnformeerd 

over de voortgang van de uitvoering van de notitie. In 2022 moet een nieuwe nota over het 

gemeentelijk gezondheidsbeleid voorliggen, hetzelfde geldt voor Beemster (die vigerend is 

voor de periode 2019-2021).  

Evenals het MBK streven wij er naar de gemeenteraad in de eerste helft van 2022 een 

actuele nota ter vaststelling aan te beiden.  

 

Tot die tijd gaan we door met de lijn die inmiddels is ingezet met onder andere het 

preventieakkoord (die raakt op haar beurt onder andere het sportakkoord en de sportvisie 

en de onderwijsagenda) en de evaluatie JOGG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://purmerend.raadsinformatie.nl/document/9586079/1/A_%20Raadsbrief%2024%20november%202020%20voortgang%20gezondheidsbevordering

