MOTIE ROTTERDAMSE GEZONDHEIDSINDEX
De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 9 en 11 juli 2019, ter
bespreking van de voorjaarsnota.
Constaterende dat
•
•

Rotterdammers ongezonder zijn dan de rest van Nederland en gemiddeld 1,5 jaar
korter leven;
De gezondheid van Rotterdammers deels wordt bepaald door de kwaliteit van de
gezondheidszorg, maar voor een veel groter deel afhankelijk is van:
o Werk of dagbesteding,
o Zo min mogelijk stress, bijvoorbeeld vanwege armoede en schulden,
o Voldoende sociale contacten,
o Schone lucht,
o Groen in de omgeving,
o Zoveel mogelijk fietsen, wandelen, sporten en buiten spelen,
o Gezond eten en drinken,
o Niet roken;

Overwegende dat
•

•
•
•

De overheid een belangrijke rol speelt bij het bevorderen van de gezondheid van
Rotterdammers, met name door het stimuleren van gezond gedrag en het
aanpakken van een ongezonde omgeving;
Het college voornemens is daartoe aan het einde van 2019 een lokaal
preventieakkoord, Gezond010, te sluiten met partijen in de stad;
Het voor de gemeenteraad van belang is om de gezondheidseffecten van
beleidskeuzes goed inzichtelijk te hebben en te kunnen beoordelen,
Dit des te belangrijker is wanneer deze effecten buiten het domein van de
gezondheidszorg liggen en/of over de grenzen van directies en wethouders gaan;

Verzoekt het college
•

•

Te onderzoeken op welke terreinen die een grote invloed hebben op de
gezondheid van Rotterdammers, zoals werk en inkomen, armoede- en
schuldenaanpak, participatie, mobiliteit, buitenruimte en sport, ‘gezondheid’ als
doel bij belangrijke beleidskeuzes opgenomen kan worden;
Te inventariseren welke mogelijkheden er zijn om de gemeenteraad periodiek te
informeren over de gezondheidseffecten van belangrijke beleidskeuzes,
bijvoorbeeld in een ‘Rotterdamse Gezondheidsindex’;

•

•

Hierbij zoveel mogelijk gebruik te maken van kennis en data over de relatie
tussen gezondheid en beleid die al beschikbaar zijn bij de gemeente Rotterdam en
daarbuiten, bijvoorbeeld bij de GGD, de afdeling Onderzoek en Business
Intelligence (OBI), het Erasmus MC en de Erasmus Universiteit;
Bij de presentatie van het lokale preventieakkoord Gezond010 te rapporteren op
welke wijze de gemeenteraad periodiek wordt geïnformeerd over de
gezondheidseffecten van het gemeentelijke beleid;

En gaat over tot de orde van de dag
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