
pagina 1 (van 2)

Visie gezondheidsbeleid 2013-2017

www.urk.nl03
15

_M
aS

_G
em

ee
nt

e 
U

rk

Een wettelijke taak
In artikel 2 van de Wet Publieke Gezondheid staat “het college van burgemeester en wet-
houders bevordert de totstandkoming en de continuïteit van en de samenhang binnen de 
publieke gezondheidszorg en de afstemming ervan met de curatieve gezondheidszorg en  
de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen.”

                    ‘ zo gezond als een vis’
                    ‘ zo gezond als een vis’

Op basis van deze wet moet iedere ge
meente, twee jaar na het verschijnen van  
de landelijke preventienota een nieuwe  
nota Gezondheidsbeleid vastgesteld hebben, 
waarin inhoud gegeven wordt aan artikel 
2. Omdat de landelijke nota ‘Gezondheid 
dichtbij’ in 2011 verscheen moet de nota  
op Urk in 2013 zijn vastgesteld. 

Wettelijk geregeld of 
beleidsvrijheid? 
Veel taken op het gebied van gezondheids
beleid liggen wettelijk vast en laten geen of 
weinig ruimte voor eigen beleidsvrijheid. De 
eigen beleidsvrijheid spitst zich vooral toe op 
de bevordering en de bewustwording van de 
gezondheid van de burgers. Daar liggen ook 
de uitdagingen in de lokale gezondheidszorg 
voor de gemeente Urk. 

Preventie van welvaartsziekten is echter 
een lastige opdracht. De maatschappelijke 
waardering voor welvaart is immers hoog. 
Veel mensen zien liever de kansen voor 
ontplooiing en behoeftebevrediging, dan de 
risico´s voor fysieke en mentale gezondheid. 
De meeste mensen hebben minder oog 
voor de kosten en baten in de toekomst, 
dan aan kosten en baten in het heden. 
Een aangename leefstijl nu wordt verkozen 
boven de gezondheidsschade later.

Het uitgangspunt van het Nationaal 
Beleidsplan is dat de overheid mensen 
zo min mogelijk voorschrijft wat ze wel 
of niet mogen. Het landelijk beleid is er 
steeds meer op gericht dat niet langer 
ondersteuning en zorg centraal staan, maar 
de eigen verantwoordelijkheid van de 
burger. De eerste middelen die gemeenten 
daarvoor kunnen inzetten zijn informatie en 
preventie, aldus het rijksoverheid. Maar ook 
het optimaal benutten van vrijwilligers en 
mantelzorgers, met de zorg dichtbij huis. 

De gemeente Urk onderschrijft deze 
gedachte, maar is tegelijk van mening, dat 
wanneer mensen verantwoordelijk zijn voor 
de eigen keuzes, dat daarmee niet bedoeld 
mag worden dat gezondheid ook hun eigen 
probleem is. De gemeente Urk wil er voor 
zorg dragen dat een ieder gelijke kansen 
krijgt op een goede gezondheid. Daar hoort 
o.a. voldoende kennis van gezondheid 
bij, maar ook een prettige leefomgeving. 
Daarnaast geldt dat de reeds aanwezige 
sociale cohesie benut moet worden. En 
daarmee wordt een verband gelegd met  
de prioriteiten in het beleid 20132017.

Prioriteiten gezondheidsbeleid 
2013-2017
In de beleidsnota 20132017 “Zo gezond als 
een vis” wordt aan de hand van onderzoeken 
en ander cijfermateriaal allereerst de stand 
van zaken geschetst van de gezondheids
toestand van de inwoners van Urk en hoe zij 
hun gezondheid ervaren. Daarnaast wordt 
ook gekeken naar het zorgaanbod op Urk. 

Uit het alles blijkt dat op Urk een goede basis 
voor gezonde kansen aanwezig is; de Urkers 
voelen zich gezond, zijn tevreden over de 
leefomgeving en het werk van de eerste
lijnsvoorzieningen en de zieken huiszorg. 
De kwartiergrensoverschrijdingen van het 
 ambulancevervoer dalen jaarlijks en de 
eerste  lijnsvoorzieningen lijken op peil te zijn. 
En tot slot is GGD Flevoland als verlengde ge
meentelijke dienst in staat om haar wettelijke 
taak goed en volledig uit te voeren. 

Voor de taken die wettelijk zijn vastgelegd 
geldt samenwerking en persoonlijk contact 
als hét beleidsuitgangspunt voor de ge
meente. Zo worden bijvoorbeeld overleg
organen nieuw leven ingeblazen of anders 
ingericht. Ook worden contacten met de 
ketenpartners aangehaald. 
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Voor wat betreft de continuïteit van en de 
samenhang binnen de publieke gezond
heidszorg op Urk en de afstemming daarvan 
worden in de beleidsnota de volgende 
prioriteiten benoemd: 
1.  Bewustwording als het gaat om 

vaccinatie. 
  Dit omdat de vaccinatiegraad op 

Urk al vele jaren onder het landelijk 
gemiddelde ligt.  

2.  Het stimuleren gezonde leefstijl en 
bestrijding overgewicht

  Uit onderzoeken blijkt dat met een 
gezonde leefstijl nog veel terrein te 
winnen is op Urk. Vooral het overgewicht 
bij volwassenen en ouderen valt in 
negatieve zin op.

3.  De bewustwording rond het thema 
seksualiteit en gezondheid

  In een veranderende (digitale) samen
leving en de negatieve uitwassen 
behoeft dit onderwerp ook aandacht 
van de gemeente. Daarbij wordt de 
samenwerking gezocht met het Kerkelijk 
Platform Jeugd. 

4.  Gezond ouder worden op Urk
  Ondanks de jonge bevolking ontkomt 

Urk niet aan de vergrijzing. En juist 
wanneer de Rijksoverheid aanstuurt op 
de eigen redzaamheid van ouderen, 
wordt in de nota aandacht besteed aan 
het gezond ouder worden op Urk.

5.  Aandacht voor de kwetsbare groepen 
op Urk

  Met de komende decentralisaties 
dreigen kwetsbare groepen uit de 
samenleving getroffen te worden. Een 
relatie met gezondheidszorg is daarin 
ook te maken. Door deze groep te 
benoemen in de nota wordt aangegeven 
dat de gemeente oog heeft voor deze 
kwetsbare groep. 

In de nota worden de doelstellingen, indica
toren en acties van de afzonderlijke thema´s 
benoemd. Doelbewust heeft de gemeente de 
prioriteit “verslavingszorg” niet als prioriteit 

benoemd. Daarvoor wordt een specifieke en 
integrale beleidsvisie geschreven.

Financiële gevolgen beleidsplan
Kijkend naar de minimale ruimte in de ge
meentelijke begroting, de bezuinigingstaak
stelling en de slechte financiële vooruit
zichten is bij het opstellen van de (wettelijk 
verplichte) beleidsnota 20132017 veronder
steld dat binnen de gemeentelijke exploitatie 
geen ruimte gecreëerd kan worden voor de 
beleidsuitvoering. 

Door middel van het creëren van een 
fonds binnen de Reserve Incidentele 
Doeleinden kunnen middelen gedurende 
de beleidsperiode uit dit fonds worden 
gehaald. Het fonds wordt incidenteel gevoed 
uit hoofdzakelijk externe (rijks)uitkeringen. 
Daarmee geeft het geen extra druk op 
de gemeentelijk exploitatie en wordt een 
flexibele inzet bewerkstelligd. 

Uitvoering in een veranderende 
omgeving
Doelbewust is in de nota niet een vast
omlijnd en dichtgetimmerd plan van aanpak 
geformuleerd, maar zijn de kaders en con
touren van het beleid verwoord. Enerzijds 
omdat de veranderingen in ´zorgland´ een 
pragmatisch beleid voorstaan, met voldoende 
ruimte voor experimenten. Waarbij veran
deringen niet gezien moeten worden als 
bedreigingen, maar als uitdagingen. En juist 
daarom wil de gemeente Urk de kracht van 
de ketenpartners benutten. Inhoud geven 
aan gezondheidsbeleid, geredeneerd vanuit 
het belang van de burgers, is een immers een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid. 

Meer informatie
 Gemeentehuis Urk
Bezoekadres:  Singel 9, 8321 GT Urk
Postadres:  Postbus 77, 8320 AB Urk
Emailadres:  gemeente@urk.nl
Website:  www.urk.nl
Telefoon:  0527689868
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