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Geachte Gemeenteraad,
Met deze brief bieden we u het rapport Gezondheid in Kaart aan. Dit rapport bevat de
resultaten van de integrale analyse van gezondheidsgegevens over een periode van vier jaar.
Het rapport is een onderdeel van de regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning (rVtV)
Rotterdam-Rijnmond. Gezondheid in Kaart geeft invulling aan een van de wettelijke taken van
de gemeente zoals vastgelegd in de Wet Publieke Gezondheid.
In tegenstelling tot het vorige rVTV-rapport uit 2010 is Gezondheid in Kaart 2014 alleen
digitaal beschikbaar. Daarom hebben we extra aandacht besteed aan de lay-out en de
gebruiksvriendelijkheid, zo zijn de inhoudsopgave en de links in het rapport aanklikbaar.
Het rapport kunt u downloaden op: www.qgdrotterdamriinmond.nl/qezondheidinkaart
In het rapport zijn de beleidsaanbevelingen voor het gemeentelijke gezondheidsbeleid
geformuleerd aan de hand van kernboodschappen. Deze kernboodschappen zijn gebaseerd
op de landelijk speerpunten. Waar relevant zijn de kernboodschappen lokaal aangescherpt.
Wanneer andere onderwerpen in uw gemeente opvallende resultaten laten zien, zijn hiervoor
aanvullende lokale kernboodschappen opgesteld.
Uitgangspunt voor Gezondheid in Kaart is het gezondheidsprofiel van de gemeente. Dit
cijferoverzicht is als bijlage opgenomen in het rapport. Naast cijfers vermeldt het rapport ook
preventiemogelijkheden. Zowel bij de keuze van thema's, de formulering van
kernboodschappen als bij de inventarisatie van interventies en acties die uw gemeente al
uitvoert, is samengewerkt met uw ambtenaren.
Gezondheid in kaart is ook aangeboden aan het College van Burgemeester en Wethouders.
We zijn uiteraard bereid om het rapport in uw raad of commissie toe te lichten.
Indien u nog vrsrg^rftaeeft naar aanleiding van dit rapport, kunt u contact opnemen met
Ralda van der/Berg-de Ruiter, projectleider rVTV (ae.vandenbergderuiter@rotterdam.nl) of
Kees Quak, dlrectieadj/iseur regio / gemeenschappelijke regeling GGD-RR
(c.quak@rotterdam.nli.
Hoogachtend!
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drs. ing. V.J.M. Rboaen
Directeur Publieke Gezondheid en Zorg
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