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OnderwerpOnderwerpOnderwerpOnderwerp    Evaluatie Nota Gezondheidsbeleid 2008-

2011  

 

Middenbeemster, 18 september 2012  

 

Inleiding en Inleiding en Inleiding en Inleiding en probleemstellingprobleemstellingprobleemstellingprobleemstelling        

De gemeenten in Zaanstreek-Waterland kozen ervoor om in de periode 2008-2011 met een regionaal 
uitvoeringsprogramma aan de slag te gaan van: overgewicht, opvoedingsproblematiek en schadelijk 
alcoholgebruik. De gemeenten spraken hiermee de intentie uit om aan al deze onderwerpen lokaal 
aandacht te besteden, waarbij de aard van de uitwerking per gemeente, afhankelijk van de lokale 
situatie, verschillend kon zijn. Deze nota wordt nu geëvalueerd, wat hebben we gedaan en wat hebben 
we bereikt in de afgelopen periode.   
In 2009 heeft de gemeente Beemster de notitie alcoholpreventie onder jongeren vastgesteld deze 
notitie is gelijk meegenomen in deze evaluatie.  
 

OplossingsrichtingOplossingsrichtingOplossingsrichtingOplossingsrichting    

Het schrijven van een nieuwe nota is wettelijk verplicht volgens de Wet Publieke Gezondheid. 
Momenteel wordt er regionaal gewerkt aan een nieuwe nota volksgezondheidbeleid waarin deze 
evaluatie en die van de andere gemeenten meegenomen wordt. Naar verwachting zal deze begin 
2013 aan u worden voorgelegd.  
 

Meetbare doelstellingMeetbare doelstellingMeetbare doelstellingMeetbare doelstelling    

Correcte afronding van beleidsperiode 2008-2011. 
Controle meetbaarheid geformuleerde doelstellingen van periode 2008-2011. 
Aandachtspunten opstellen voor toekomstig beleid. 
 

Financiële consequentiesFinanciële consequentiesFinanciële consequentiesFinanciële consequenties    

nvt 
 

Overige consequentiesOverige consequentiesOverige consequentiesOverige consequenties    

nvt 
 

Monitoring Monitoring Monitoring Monitoring evaluatieevaluatieevaluatieevaluatie    

Begin 2013 zal er een nieuwe nota volksgezondheid worden vastgesteld waarin deze evaluatie is 
meegenomen 
 

Voorgesteld besluitVoorgesteld besluitVoorgesteld besluitVoorgesteld besluit    

De raad heeft de evaluatie Nota Gezondheidsbeleid 2008-2011 vastgesteld. 
 

CommunicatieCommunicatieCommunicatieCommunicatie    

Nvt. 


