2e financiële afwijkingenrapportage 2021

Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid
Volksgezondheid
Riolering
Afval
Milieubeheer
Begraafplaatsen en crematoria

Onderwerp

: Preventie leefstijl, inclusiviteit en gezondheid

Betreft

: FCL 47100114 / ECL 42000 – 41910 - 42911

Oorzaak afwijking:
In het kader van preventieregelingen voor leefstijl, inclusiviteit en gezondheid zijn de volgende
bedragen van de volgende regelingen beschikbaar gesteld:
- Extra gelden verstrekt via lokaal sportakkoord voor gezonde leefstijl en mentale vitaliteit
€ 67.713,44 (afkomstig van het Rijk, zonder aanvraag verstrekt)
-

Regeling specifieke uitkering lokale preventie akkoorden of preventieaanpakken
€30.000 (afkomstig van het Rijk, aangevraagd)

-

Provinciale regeling Corona Herstelfonds deel 13 en 14
€120.000 (afkomstig van de Provincie, aangevraagd)

Inclusieve arbeidsmarkt, waarbij iedere inwoner die wil werken ook kan en mag werken, omvat ook
het voorkomen van vroegtijdige uitval en gezonde werkomgeving naast inspanningen verrichten om
mensen die nu nog niet werken een kans te bieden. Door deze 3 regelingen in combinatie met elkaar
op te pakken, kan werk met werk gemaakt worden.
Stressreductie is de basis van ‘Vitale arbeidsmarkt’, waar met name de gezondheidsaspecten centraal
staan, waar in samenwerking met de ketenpartners gezondheid (van Bernhoven ziekenhuis tot en met
GGD-Hart voor Brabant en alles daartussenin) wordt gewerkt aan leefstijl en preventief aanbod.
Stressreductie ligt aan de basis van vitale arbeidsmarkt want leidt tot betere leefstijl waardoor we de
doelen van lokale preventie akkoorden kunnen behalen. Stressreductie versterkt ook mentale weerbaarheid, wat aansluit op de extra toegekende ongevraagde gelden De gelden van het Corona herstelfonds leggen de verbinding tussen werkgevers en werknemers omdat met name werknemers de groep
is die binnen preventie het lastigst te vinden is en waar de meeste gezondheidswinst te behalen is.
Het college zal in samenwerking met de genoemde partners een uitvoeringsplan ontwikkelen. Wij
verzoeken u de inkomsten- en uitgavebegroting aan te passen en de middelen beschikbaar te stellen
voor bovengenoemde doelen.
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