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Voorstel

Onderwerp: 
Gezondheidsmonitor Kinderen 2018

College van burgemeester 
en wethouders 
4 december 2018

Zaaknummer
37110
 

Portefeuillehouder
Mieke van Ginkel

Agendacommissie 
10 december 2018

Openbaar
Openbaar

E-mailadres opsteller: 
r.v.griensven@bar-organisatie.nl
 

Beraad en Advies Welzijn
14 januari 2019

Geadviseerd besluit:
De agendacommissie van Albrandswaard stelt het volgende voor aan het Gemeenteraad van 
Albrandswaard:

1
Het gemeenterapport Gezondheidsmonitor Kinderen 2018 samen met het beeldvormend 
raadsvoorstel te sturen aan de gemeenteraad. 

Voorstel
Inleiding
Bijgaand ontvangt u de uitkomsten van de Gezondheidsmonitor Kinderen 2018 voor Albrandswaard. 
Met het bijgevoegde beeldvormend raadsvoorstel wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de 
inhoud van het rapport. Voorgesteld wordt het onderwerp op 14 januari a.s. aan de orde te laten 
komen in het Beraad & Advies Welzijn waarbij medewerkers van de GGD Rotterdam-Rijnmond een 
korte presentatie over de resultaten zullen geven en in kunnen gaan op vragen.

 

 

Beoogd effect
De gezondheid van alle burgers in Albrandswaard te bevorderen.

Relatie met beleidskaders
Volksgezondheid raakt aan veel beleidsthema's. Met name worden hier genoemd het onderwijs, 
jeugdbeleid, kinderopvang en peuterwerk én de omgevingswet en -visie.

Argumenten
Niet van toepassing.
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Overleg gevoerd met
GGD Rotterdam-Rijnmond

Kanttekeningen
Niet van toepassing.

Uitvoering/vervolgstappen
De uitkomsten van de monitor worden besproken in het Beraad & Advies Welzijn waarbij de 
onderzoekers van de GGD-RR een toelichting zullen verzorgen.

Verder worden de uitkomsten gedeeld met interne en externe partners die deze kunnen gebruiken bij 
beleidsvoorbereiding en in te zetten activiteiten.

Evaluatie/monitoring
In 2022 zal weer een vergelijkbaar onderzoek worden uitgeoerd zodat over meerdere jaren 
ontwikkelingen en trends bekeken kunnen worden.

Financiële informatie
Dit voorstel heeft geen gevolgen voor de gemeentebegroting.

Juridische zaken
Niet van toepassing.

Duurzaamheid
Een goede gezondheid is van positieve invloed op uitgangspunten van duurzaamheid.

Overwegingen
Niet van toepassing.

Communicatie/participatie na besluitvorming
De uitkomsten van de monitor worden gedeeld met zowel collega's als externe partners.

Collegebesluiten op de gemeentelijke website
Niet van toepassing.

 

Bijlagen
1. Beeldvormend Raadsvoorstel Gezondheidsmonitor Kinderen 2018
2. Gezondheidsmonitor Kinderen 2018
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CONCEPT BESLUIT

Zaaknummer:
37110

Onderwerp:
Gezondheidsmonitor Kinderen 
2018

Commissie:
10 december 2018

Gelezen het voorstel van College van burgemeester en wethouders op 4 december 2018;

Gezien het advies van Agendacommissie op 10 december 2018;

Overwegende, dat;

Niet van toepassing.

BESLUIT:

1
Het gemeenterapport Gezondheidsmonitor Kinderen 2018 samen met het beeldvormend 
raadsvoorstel te sturen aan de gemeenteraad. 

 


