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Opening, vaststelling agenda, mededelingen, verslag vorige vergadering
De voorzitter heet allen welkom. Het verslag wordt vastgesteld.

05.

Jaarverslag 2018 en begroting 2020
We kwamen goed uit de landelijke benchmark, dus we mogen trots zijn.
Over kinderopvang vertelt dhr. Van der Velde dat er weer een opvang gesloten is, dus toezicht is
hard nodig. Er is ook geen discussie over nut en noodzaak, maar wel over de kosten.
Echter, er is al jaren niet geïndexeerd, de ambtelijk gedragen lijn is dat we in juni hier een voorstel
over krijgen.
Het jaarverslag kan ter kennisname aan de raden gestuurd worden.
Mw. Van Aaken vindt het een lastig moment om de begroting vast te stellen, omdat nog niet alle
tarieven bekend zijn (insp.KO). Afgesproken wordt dat er in de begeleidende brief naar de raad
hiervoor aandacht gevraagd wordt. Op voorwaarde van de begeleidende brief wordt met de begroting
ingestemd.
Er komt geen kaderbrief, de begroting moet 10 weken ter inzage liggen, dus moet nu ongeveer
verstuurd worden.

06.

Naar een lokaal / regionaal preventieakkoord door Carina v.d. Beek
Rotterdam vitale stad 2016-2020 is het startpunt geworden voor een beweging in de stad rondom
gezondheid. Rotterdam is met 120 partners een Gezond 010 netwerk; gezondheidsinitiatieven van
bewoners, sociaal ondernemers en instellingen; de verbinding van gezondheid met andere
beleidsvelden en vice versa wordt gemaakt.
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Afgelopen periode is tussentijds geëvalueerd wat goed ging en wat kan beter: het blijkt van belang
naar onderliggende factoren te kijken. Die verbinding is van groot belang om integraal een slag te
maken. Het is lastig om aan te geven c.q. inzichtelijk te maken wat het effect en de impact is van ons
gezondheidsbeleid. Dat kan nog beter duidelijk gemaakt worden.
Kijken naar gezondheidspotentieel i.p.v. gezondheidsachterstand.
Belangrijke elementen vanuit het factorenmodel preventie zijn:
Gezondheidsvaardigheid & taal / werk & inkomen / opleiding / sociaal-emotionele ontwikkeling /
fysieke & sociale omgeving.
Dit wordt ook gebruikt voor de nieuwe nota; de outline van de landelijke nota volksgezondheid is een
integrale visie (leefstijl, gezond ouder worden, fysieke en sociale leefomgeving,
gezondheidspotentieel benutten etc.).
Dhr. Van Borgonjen merkt op dat de nota in de loop van dit jaar wordt afgemaakt en vraagt zich af
welk abstractieniveau je hieronder legt en hoe maak je een visie waar aparte programma’s en
actielijnen aan elkaar gelinkt zijn.
Dhr. Van Griensven vraagt naar aanleiding hiervan hoever men wil gaan in de samenwerking; blijven
we kennis uitwisselen of willen we concreet met een aantal thema’s aan de slag? Rotterdam heeft
goed werkende programma’s waar je gebruik van kunt maken. De investering zit in capaciteit.
Aan de leden van het AB wordt de vraag gesteld: welke ambitie hebben gemeenten in de regio
Rotterdam-Rijnmond op preventie of de verschillende uitgangspunten en thema’s binnen het
preventieakkoord?
En: welke inzet willen de verschillende gemeenten hierop leveren?
Mw. Roopram zou het mooi vinden om een regionaal preventieakkoord te tekenen en de handen
ineen te slaan. Dhr. Borgonjen sluit hierbij aan; er zijn veel partners die bovengemeentelijk opereren.
Hier zouden we een paraplu boven kunnen leggen waarin we subregionaal invulling kunnen geven.
Ook mevrouw van Aaken vindt dit zinnig, zeker waar de kennis overlapt.
Dhr. De Langen wil graag uiterlijk december een preventieakkoord sluiten (het moet dit jaar), het zou
positief zijn om met onze GGD-regio te laten zien dat wij koploper zijn in preventie.
Olger van Griensven vertelt dat we ons niet tot de drie landelijke thema’s beperken. Het
factorenmodel is misschien nog belangrijker dan inzet op leefstijlfactoren. Hij wil graag dat het
akkoord benoemt wat we concreet met elkaar gaan doen en niet alleen intentie uitspreken. Die is er
wel, maar hij heeft 15 mensen die fulltime op gezondheid aan de slag kunnen. Uitspreken van
bestuurlijke ambitie is essentieel en dan hiervoor een ambtelijk apparaat equiperen.
We zijn voornemens een technische sessie te organiseren, er is een collegesessie voor 10
wethouders gedaan om ze mee te nemen in de achtergrond. Het zou erg interessant zijn om zoiets
regionaal te organiseren.
Het is van belang dat ambtelijk geborgd wordt dat we naar die twee lagen toegaan en bestuurlijk zijn
er dan een paar sparringpartners nodig om te schakelen met mensen uit de subregio, zodat we dit
jaar nog resultaten zien. Vanuit elke subregio moet er dan een bestuurlijke partner zijn.
Voorgesteld wordt een bijeenkomst voor de zomer te houden met een vertegenwoordiger uit elke
subregio. Ook de conferentie op 18 juni kan benut worden voor de wetenschappelijke achtergrond.
Misschien in het volgend AB (27 juni) met de wethouders van de subregio’s rond de tafel.
Organisatorisch moet er dan al een schets liggen.
Het AB gaat akkoord met het voorstel van dhr. De Langen om tot een lokaal preventieakkoord te
komen. Om de intentie te markeren gaan de leden van het AB op de foto.

07.

Rondvraag en sluiting
De voorzitter sluit de vergadering.
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ACTIELIJST
Actie

Actie door:

4 april 2019

Tarief kinderopvang is nog niet bekend. Afgesproken wordt dat er in
de begeleidende brief naar de raad hiervoor aandacht gevraagd
wordt.

Kees Quak

4 april 2019

Regionaal Preventieakkoord: organiseren van een technische sessie
En voor 27 juni een schets klaar hebben

Rotterdam

4 april 2019

Vanuit elke subregio 1 bestuurlijke partner aanbrengen

regiogemeenten

Datum
afspraak
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