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A BELEIDSLIJN 1: VERSTERKEN VAN 

DE GEZONDE LEEFSTIJL 

* Een gezonde leefstijl bevorderen 

* Gezondheidsproblemen voorkomen 
(preventie) 

1. 
Ketenaanpak voor de jeugd van 019 
jaar 

(Door)ontwikkeling Centra voor Jeugd 
en Gezin Gemeente 

Vérian, GGD, 
Bureau Jeugdzorg 2009 doorlopend 6 170.100 Besluit 201202889 

Het CJG Epe kent twee inlooppunten: één in Epe en één in 
Vaassen. De doorontwikkeling van het CJG is een continu 
proces. De doorontwikkeling en de decentralisatie van de 
jeugdzorg worden op elkaar afgestemd. Subsidie wordt 
verstrekt voor het in stand houden en coördineren van het 
CJG Epe. * Een gezonde leefstijl bevorderen 

* Gezondheidsproblemen voorkomen 
(preventie) 

1. 
Ketenaanpak voor de jeugd van 019 
jaar 

1.2. De jeugdgezondheidszorg 
(onderdeel van het CJG) uitvoeren, 
inclusief vanaf 2013 extra aandacht 
voor de gezondheid van pubers Vérian, GGD ja doorlopend 

JGZ 04 6 425.250; 
JGZ 419 6 255.526 
in 2013 

GGDbegroting 2014 
en gemeentebegroting 
2014 

Per sept 2013 is er ook een extra contactmoment 
jeugdgezondheidszorg voor pubers: in dit extra contact met 
jeugdarts of verpleegkundge (indien nodig) komen met name 
ook lifestyle zaken aan de orde, zoals alcoholgebruik, 
drugsgebruik en ontwikkeling van de seksualiteit, als 
daarover bij de jongeren vragen over zijn. Verder: Als reactie 
op commissie De Winter is er meer flexibiliteit in de JGZ 
mogelijk. Beide organisaties gaan hierop inspelen. Het 
integraal werken van de JGZ heeft nog extra aandacht 
nodig. Het gaat er daarbij om dat de JGZ 04 jaar en de JGZ 
419 jaar goed samenwerken. Hiervoor start een pilot in 
2014. Tenslotte: mogelijk komt er binnen het maatwerk JGZ 
extra aandacht voor advies bij huilbaby's. Dat past binnen de 
bestaande bekostiging van de JGZ. 

* Een gezonde leefstijl bevorderen 

* Gezondheidsproblemen voorkomen 
(preventie) 

1. 
Ketenaanpak voor de jeugd van 019 
jaar 

1.3 Prenatale voorlichting uitvoeren 
(in verbinding met het CJG) Vérian 

verloskundigenpra 
ktijk, kraamzorg 2012 doorlopend 

onderdeel van JGZ 
04 (zie 2.1.) Gemeentebegroting 

Dit is een relatief nieuw product dat goed aanslaat bij 
aanstaande ouders. Er is een goede samenwerking tussen 
Vérian, de verloskundigen en de kraamzorg tot stand 
gekomen. 

* Een gezonde leefstijl bevorderen 

* Gezondheidsproblemen voorkomen 
(preventie) 

1. 
Ketenaanpak voor de jeugd van 019 
jaar 

1.4. Overleggen op elkaar afstemmen 
over jeugd, gezinnen of jeugdgroepen 
met complexe problemen of overlast Gemeente 

integraal 
afstemmings

overleg ja doorlopend 

Convenant 
Samenwerkingstructu 
ur Leefbaarheid en 
Veiligheid 201313195 

Afstemming van overleggen over inwoners en 
inwonersgroepen, waarbij het gaat om het oplossen van 
compexe problemen op het vlak van veiligheid en welzijn 
(incl gezondheid, middelengebruik). 

* Een gezonde leefstijl bevorderen 

* Gezondheidsproblemen voorkomen 
(preventie) 

2. Minder overgewicht 8t meer bewegen 

2.1. Buurtsportcoaches inzetten 
(Brede Sport Impuls: 
combinatiefuncties) 

Gelderse Sport 
Federatie, Koppel 2013 doorlopend C 130.000 

Besluit over de Brede 
Sport Impuls, 2012

12059 

In de gemeente zijn een buurtsportcoördinator en drie 
uitvoerende buurtsportcoaches actief om jongeren en 
ouderen in beweging te krijgen en te houden. 

* Een gezonde leefstijl bevorderen 

* Gezondheidsproblemen voorkomen 
(preventie) 

2. Minder overgewicht 8t meer bewegen 

2.2. Fietsroutes maken die 
aantrekkelijk, veilig en comfortabel 
zijn Gemeente 

RVG en Provincie 
Gelderland ja doorlopend C 400.000 

Fietsnota en 
uitvoeringsplan 2012

26473 
De gemeente investeert de komende jaren in recreatieve 
fietspaden en het oplossen van knelpunten. 

* Een gezonde leefstijl bevorderen 

* Gezondheidsproblemen voorkomen 
(preventie) 

2. Minder overgewicht 8t meer bewegen 

2.3. Voeding en beweging binnen het 
onderwijs en de voorschool* 
aandacht geven 

Gelderse Sport 
Federatie, 
Koppel, GGD 
NOG, scholen ja doorlopend 

e 130 .000* 
bekostiging vanuit 
extra rijksmiddelen 
voor JGZ, dat is 
totaal ï 24.000 

Besluit over de Brede 
Sport Impuls, 2012

12059, besluit over 
extra contactmoment 
JGZ 201330590 

De buurtsportcoaches zijn in september begonnen. Ook 
vanuit het extra contactmoment JGZ kan het RSG een 
"Gezonde School" worden. Onderzocht kan worden of er 
voldoende aandacht is voor gezonde voeding op de 
basisschool. Voldoende beweging wordt via de 
buurtsportcoaches opgepak, gezonde voeding ook? 
Actiepunt is om dit uit te zoeken. 

* Een gezonde leefstijl bevorderen 

* Gezondheidsproblemen voorkomen 
(preventie) 

3. Zorg en preventie met elkaar verbinden 3.1 . Mantelzorgers* ondersteunen SWOEpe SWOE ja doorlopend C 121.158 
Subsidieprogramma 
2013 (4.3.1.) 

í 92.775 voor adivisering en ondersteuning van ouderen en 
mantelzorgers; C 28.383 voor diverse activiteiten voor 
mantelzorgers 

* Een gezonde leefstijl bevorderen 

* Gezondheidsproblemen voorkomen 
(preventie) 

3. Zorg en preventie met elkaar verbinden 

3.2. Het Project Gezond Ouder* 
Worden uitvoeren 

AGORA 
(samenwerking 
Wageningen UR 
en GGD NOG) Gemeente Epe ja 

grotendeels 
afgerond nvt nvt 

Bevindingen uit het project "Gezond Ouder Worden in Epe" 
zijn geïntegreerd in de wijksteunpunten. Het 
onderzoeksproject (vooral de epidemiologische 
onderzoeken) loopt nog. 

* Een gezonde leefstijl bevorderen 

* Gezondheidsproblemen voorkomen 
(preventie) 

3. Zorg en preventie met elkaar verbinden 

3.3 Leefstijlinterventies en/of 
cursussen uitvoeren gericht op een 
eenduidige ketenaanpak 

Gelderse Sport 
Federatie 

Koppel, scholen, 
gemeente ja net gestart zie 2.1 

Besluit over de Brede 
Sport Impuls, 2012

12059 

Onderzocht wordt hoe jongeren en ouderen doorgeleid 
kunnen worden gestimuleerd om te bewegen, met name bij 
groepen waarvoor dat extra nodig is. 

*201341836* 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 



4. De kans op verslaving kleiner maken 

4 . 1 . Project Alcoholmatiging onder 
jongeren in de Stedendriehoek is 
voorbij: nu doorgaan met voldoende 
aandacht voor alcoholmatiging in het 
jeugdbeleid. Dat wordt de borging van 
het project genoemd. GGD, Tactus ja 

ja, 2013 is 
het project 
ten einde «6 .897 Besluit 2011-01670 

Van 2008 tot en met 2013 heeft de gemeente Epe actief 
deelgenomen aan dit project. Na 2013 gaat de voorlichting 
op het RSG door. Tactus zorgt voor de voorlichting op het 
RSG, St. Zad zorgt voor de voorlichting op het 
basisonderwijs. Zie 4 .1 . Verder is er de "borging" van het 
project. Tijdens het PGO worden door de 
jeugdarts/verpleegkundige vragen gesteld over 
alcoholgebruik. Ook doet de gemeente mee aan de 
landelijke campagne i.v.m. de nieuwe leeftijdsgrens van 18 
jaar. En de beleidsmedewerker levert informatie voor het 
preventie en handhavingsplan i.v.m. de nieuwe horecawet. 

4.2. Scholieren in het basis- en 
voortgezetonderwijs voorlichten over 
de risico's van genotmiddelen Tactus, st. Zad scholen ja doorlopend 

St. ZAD 6 8.953, 
Tactus wordt 
gefinancierd via het 
regiocontract 

Subsidieprogramma 
2013 (4.3.3.) en 
Regiocontract 
Stedendriehoek 

St. Zad verzorgt op basisscholen voorlichting over de risico's 
van alcohol en drugsgebruik. Tactus zorgt voor voorlichting 
op het RSG NOV. 

5. De geestelijke gezondheid verbeteren 
5.1 . Regionale afspraken maken over 
de geestelijke gezondheidszorg Gemeente 

Met name GGNet 
en Tactus ja doorlopend 

Financiering van 
Tactus en GGNet 
via het regiocontract 

Regiocontract 
Stedendriehoek 

In het Regiocontract staat wat GGNet en Tactus per 
gemeente uitvoeren. Sinds 2013 zijn er extra overleggen 
met Tactus om de samenwerking te monitoren en de inzet 
voor de inwoners te optimaliseren. Indien nodig worden ook 
met andere regionale organisaties, zoals GGNet, dergelijke 
gesprekken gevoerd. Het gaat daarbij met name om het 
preventieve aanbod. 

5.2. Maatschappelijk werk uitvoeren Vérian ja doorlopend 6 343.098 
Subsidieprogramma 
2013 (4.3.4.) 

O.a. vanwege de bezuinigingen op MW zijn er in 2013 
structurele wachtlijsten ontstaan. Een andere reden is dat de 
problematiek van cliënten in de loop der tijd steeds 
complexer is geworden (schuldenproblemen door crisis en 
meer GGZ-cliënten door de verminderde toegankelijkheid 
van de geestelijke gezondheidszorg). In 2014 wordt het 
tweede deel van de bezuiniging ingezet. 

5.3. Schoolmaatschappelijk werk 
uitvoeren Vérian ja doorlopend C 75.210 

Subsidieprogramma 
2013 (1.3.1.) 

Het schoolmaatschappelijk werk wordt vanuit het CJG 
aangeboden. Ook ondersteunt de schoolmaatschappelijk 
werker de IB-ers (intern begeleiders), leerkrachten en 
zorgcoördinatoren. 

5.4. Trainingen Sociale Vaardigheden 
uitvoeren voor basisschoolleerlingen Vérian ja doorlopend 6 5.778 

Subsidieprogramma 
2013(1.3.1) De trainingen worden vanuit het CJG aangeboden. 

6. Vrijwilligerswerk verbreden en verdiepen 

6 .1 . Versterken ondersteuning 
vrijwilligersorganisaties met aandacht 
voor vrijwilligers in de wijk en jeugd 

Subsidie 
ontvangende 
vrijwilligersorgani 
saties 

Gemeente ja doorlopend in 2013:6 170.000 
voor 
vrijwilligersorganisati 
es. 

Subsidieprogramma 
(2.4.3. en 2.4.3.), 
besluit 2012-40924 
Impuls besluit 2013-

In 2013 stelt stichting Present een plan van aanpak op om 
het vrijwilligerswerk een impuls te geven. Het doel is onder 
meer om de afstemming en samenwerking tussen 
vrijwilligersorganisaties te verbeteren. 

6.2. Uitvoeren maatschappelijke 
stages in het middelbaar onderwijs 

RSG Koppel ja doorlopend Vanaf 2012 t/m 
2015 is jaarlijks 6 
45.673 aan 
rijksmiddelen 
beschikbaar 

Besluit 2008-27681 Ingaande 2015 zal het rijk de financiering stoppen. De RSG 
bekijkt de mogelijkheden voor vervolg. 

7. 

7 .1 . De huidige MDT's worden 
gebruikt bij complexe problemen, ook 
als daarbij gezondheid een rol speelt. Gemeente 

CJG Epe, Koppel, 
Triada, SWO-Epe ja doorlopend 6 14.962 

Subsidieprogramma 
2013(3.1.1.) 

Het CJG Epe organiseert het MDT 12- (Multi Disciplinair 
Team 12-), Koppel organiseert het MDT 12-24 jr, Triada 
organiseert het MDT volwassenen en SWOE-Epe 
organiseert het MDT 5Ö+. 

7.2. Het coördinatiepunt van de 
MDT's (zie 7.1) wordt ook ingezet bij 
complexe problemen van burgers of 
groepen burgers, waarbij gezondheid 
een rol speelt. Gemeente ja doorlopend zie 7.1 zie 7.1. 

Onder gezondheid wordt hier verstaan: geestelijke en 
lichamelijke problemen en risicovol middelengebruik, zoals 
drugsgebruik en overmatig drankgebruik. 

B 
BELEIDSLIJN 2: ZORGEN VOOR 
EEN GEZONDE WIJK/BUURT 8. 

Er zijn voldoende activiteiten en 
voorzieningen, op het gebied van 
gezondheid (wonen, welzijn, zorg en 
sport) 

8 .1 . Realisatie van woonvormen voor 
ouderen en gehandicapten en 
verpleeghuisvoorzieningen Zorginstellingen Viattence ja doorlopend 

De realisatie van woonvormen is in principe de 
verantwoordelijkheid van zorginstellingen. 



* Gezonde wijken en buurten 
8.2. Ondersteuning van vrijwillige hulp 
en dienstverlening 

1 I U Į J Į J O I , 1 1 

De 
Kruimelschaar en 
Vrijw. 
Hulpdiensten 
Vaassen ja doorlopend 6 26.236 

Subsidieprogramma 
2013(4.2.1.) 

e 12.136 (Koppel  Inzet), 6 8.000 (St Present), 6 3.822 (De 
Kruimelschaar) en 62.278 (St. Vrijwillige Hulpdiensten 
Vaassen) 

* Meedoen is gezond 8.3. Realiseren van wijksteunpunten SWOEpe Viattence, Triada ja doorlopend e 66.102 Besluit 201210275 
Inmiddels zijn er twee wijksteunpunten gerealiseerd: één in 
Bloemfontein Vaassen en één in Burgerenk. 

8.4. Aanwezigheid van 
eerstelijnsvoorzieningen, zoals 
tandartsen, huisartsen en 
fysiotherapeuten Zorgaanbieders ja doorlopend geen nvt 

In 2013 komt er een nota over het basisvoorzieningenniveau 
(zie besluit 201323749). Het gaat daarbij om voorzieningen 
waar de gemeente Epe enige invloed op heeft, o.a. via 
subsidieverlening. Eerstelijnsvoorzieningen vallen daar niet 
onder. 

8.5. Ondersteuning van 
vrijwilligersorganisaties in de sport 

Gelderse Sport 
Federatie, Koppel ja doorlopend zie 2.1. 

Besluit over de Brede 
Sport Impuls, 2012

12059 

De buurtsportcoach kan verenigingen ondersteunen bij het 
opzetten van het vrijwilligersbeleid. Overigens is dit niet de 
hoofdtaak van de buurtsportcoach. Hoofdtaak is het 
organiseren van een breed en aanvullend sport en 
beweegaanbod in de gemeente Epe. 

8.6. De openbare ruimte wordt 
(multifunctioneel) ingezet voor sport 
en recreatie Gemeente gemeente ja doorlopend Dit betreft onder andere recreatieve f ietspaden. Zie ook 2.2. 

8.7. Winkelcentra en openbare 
voorzieningen worden toegankelijk 
gemaakt voor mensen met 
beperkingen Gemeente 

maatschappelijke 
organisaties ja 

einde in 
2013 nvt nvt 

In 2011, 2012 en 2013 was er de regeling om openbare 
voorzieningen toegankelijk te maken. Diverse maatregelen 
zijn inmiddels met dit budget uitgevoerd. Het budget is er 
vanaf 2014 niet meer. 

9. 

Er komt meer samenwerking tussen 
verschillende partijen die in de wijken 
actief zijn 

9.1. Het wijkmanagement zorgt voor 
betere samenwerking van Koppel 

inwoners en 
maatschappelijke 
organisaties in de 
wijken ja doorlopend 6 52.074 

Subsidieprogramma 
2013(2.1.2.) 

Buurtgerichte inzet i.s.m. partners. Opzetten en leiden van 
case en wijkteams. Buurtbewoners betrekken en 
organiseren. Initiatieven aanmoedigen. 

10. Sociaal isolement tegengegaan 

10.1. Burgers worden aangemoedigd 
om zich met de directe 
woonomgeving bezig te houden. Koppel 

inwoners en 
maatschappelijke 
organisaties in de 
wijken ja doorlopend zie 9.1. zie 9.1. 

Naast het wijkmanagement zijn er nog andere initiatieven: 
Zo kunnen inwoners bij de gemeenten groen adopteren. Dit 
zorgt voor meer "samen doen" in de wijken. 

10.2. Initiatieven van inwoners 
worden aangemoedigd. Koppel 

inwoners en 
maatschappelijke 
organisaties in de 
wijken ja doorlopend zie 9.1. zie 9.1. 

Ook SWOEpe is actief op dit vlak. Bijvoorbeeld bij de 
activiteiten in de wijksteunpunten (zie ook 8.3.). Daarbij 
wordt aangesloten op ideeën van inwoners, zoals dat ook 
gebeurde bij het project Voor Elkaar in de Buurt 

11. 
Zorgen dat mensen met een laag 
inkomen ook meedoen 

11.1. Financiële drempels voor het 
deelnemen aan (sport)activiteiten 
worden weggenomen Gemeente 

inwoners met 
minimum inkomen ja doorlopend e 55.881 Besluit 201171083 

Meedoenregeling en het schoolfonds: Inwoners met een 
inkomen van 120

o

Zo van het sociale minimum kunnen een 
bijdrage vragen voor deelname aan bijv. een sport. 

12. 
Afstemmen van welzijns en 
zorgvoorzieningen 

12.1. De gemeente is de 
toegangspoort bij vragen over welzijn 
en zorg 

Gemeente 
(publieksbalie en 
WMOloket) 

maatschappelijke 
organisaties ja doorlopend 

Vragen over zorg en welzijn worden door de gemeente zelf 
afgehandeld indien dat tot de gemeentelijke taken behoord. 
Is dat niet het geval dan worden inwoners verwezen naar 
een andere organisatie. 

12.1. Met de sociale partners zijn er 
afspraken gemaakt over 
doorverwijzing Gemeente 

SWOEpe, Koppel, 
Vérian, 
Vrijwilligersdienst, 
Kruimelschaar, 
MEE ja doorlopend nvt nvt 

Maatschappelijke organisaties verwijzen cliënten naar elkaar 
en naar vrijwilligersorganisaties door, indien van toepassing. 

12.3. Aanwezigheid eerstelijns 
voorzieningen Zorgverleners Caransscoop ja doorlopend nvt nvt 

Het opzetten en in stand houden van 
eerstelijnsvoorzieningen is primair de verantwoordelijkheid 
van zorgprofessionals 

12.4. Overzicht van succesvolle 
programma's op het gebied van 
"eigen kracht" en welzijn Regiogemeenten ja nee 

Regiocontract 
Stedendriehoek 

De beleidsontwikkelaar WMO volgt deze ontwikkelingen en 
kijkt of de voorbeeldprogramma's ook in de gemeente Epe 
toepasbaar zijn. 

c 
BELEIDSLIJN 3: INZET OP 
GEZONDHEIDSBESCHERMING 13. 

De gezondheid beter maken door 
aandacht te hebben voor de fysieke 
omgeving 

13.1. Gezondheid in 
beleid/beslissingen meenemen Gemeente 

GGD, o.a. de 
afdeling 
milieukunde ja doorlopend zie 15.1 WPG 

Gezondheidsnota 
201237926 en 
amend. 201303660 

Indien van toepassing vraagt de gemeente de milieukundige 
en/of milieuarts om advies vragen en laat het advies 
meewegen bij de besluitvorming. 



* gezonde omgeving 13.2. Diverse groepen monitoren GGD ja doorlopend zie 15.1: WPG zie 15.1 

De GGD brengt de volgende rapporten uit: kindermonitor, de 
jeugdmonitor en de volwassenenmonitor. Hierin staan de 
gezondheidgegevens per gemeente. Op deze gegevens 
wordt het nieuwe beleid gebaseerd. 

* een veilige en prettige omgeving 

13.3. Bewoners informeren over 
gezondheidsrisico's via de 
communicatiekanalen van de 
gemeente GGD ja doorlopend zie 15.1: WPG zie 15.1 

De GGD informeert via de eigen communicatiekanalen, via 
de media en via de website en gemeentepagina van de 
gemeente over gezondheidsrisico's, zoals bijvoorbeeld 
tekenbeten of de mazelen. 

* zorgen voor de publieke gezondheid 14. 
Een prettige en veilige leefomgeving 
bevorderen 14.1. Project Hartveilig Wonen Connexxion 

AED-vrijwilligers, 
gemeente ja 

het besluit 
loopt tot 
2015 « 9.860 

Raadsinformatienota 
2012-11005 

In 2012 zijn AED's geplaatst en aangesloten op de 
meldcentrale. De jaarlijkse kosten zijn voor training van 
vrijwilligers en onderhoud van de AED-buitenkasten. 

* gezondheid in relatie met 
veiligheidsbeleid 

14.2. Onderzoek naar asbest op 
scholen 

Gemeente (bij 
noodzaak) scholen ja doorlopend 

Dit maakt 
onderdeel uit van de 
IHP budgetten 

Integraal 
Huisvestingsplan 
2014-2017 

In het nieuwe plan voor de schoolgebouwen wordt ook 
rekening gehouden met de kosten voor asbestverwijdering. 

14.3. Bij de nieuwbouw of renovatie 
van scholen worden in het 
eisenpakket de aanbevelingen van 
Frisse Scholen opgenomen Gemeente scholen ja doorlopend 

Dit maakt 
onderdeel uit van de 
IHP budgetten 

Integraal 
Huisvestingsplan 
2014-2017 

In het nieuwe plan voor de schoolgebouwen wordt ook 
rekening gehouden met de kosten van maatregelen voor 
een goede luchtkwaliteit in klaslokalen. 

15. 

De gemeente zorgt ervoor dat de 
wettelijke taken op het vlak van publieke 
gezondheidszorg worden uitgevoerd. 

15.1. De GGD wordt in stand 
gehouden. 

De gezamenlijke 
gemeenten van 
de GGD-regio 

Algemeen en 
dagelijks bestuur 
van de GGD ja doorlopend 

6 440.563 (WPG: « 
185.037 en JGZ: 6 
255.526) 

GGD-begroting 2014 
en gemeentebegroting 
2014 

De GGD zorgt voor de publieke gezondheidszorg (algemene 
gezondheidszorg en jeugdgezondheidszorg 4-19 jaar) en 
GHOR-taken 

16.1. Gezondheid wordt ingebed in de 
lokale crisisstructuur Gemeente 

GGD NOG, GHOR 
en VNOG ja doorlopend zie 15.1 zie 15.1 

GGD en GHOR stemmen hun activiteiten bij rampen, crises 
en infectieziekten op elkaar af. 

Extra Ambulancezorg Connexxion VNOG en GGD ja doorlopend n.v.t. 

Rapportages 
aanrijtijden 
Connexxion 

De wethouder laat zich regelmatig informeren door 
Connexxion over de aanrijtijden in de gemeente Epe en 
nieuwe ontwikkelingen in de ambulancezorg. Dit is géén 
verantwoordelijkheid van de gemeente. Dit is opgenomen in 
het schema omdat het belangrijk is dat de gemeente de 
vinger aan de pols houdt bij de ambulancedienst, om na te 
gaan hoe de ambulancezorg zich in de gemeente ontwikkelt. 
Indien nodig, kan het college aandacht vragen voor de 
belangen van de inwoners. 


