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Gezond010: het akkoord - nota Publieke Gezondheid 2020-2024

De Raad van de gemeente Rotterdam,
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 december 2019
(raadsvoorstel nr. 19bb24373),
gel et op artikel 13, lid 2 van de Wet publieke gezondheid,
besluit:
het hierbij behorende "Gezond010: het akkoord" a s nota Publieke Gezondheid 2020-2024
vast te stellen met de volgende kemelementeni

1. Ambitie: gezonde en Vitale Rotterdammers
Als gemeente en partners hebben we gezamenlijk de ambitie geformuleerd dat
Rotterdammers gezond en vitaal zijn, passend bij hun situate en vermogen. Gezonde en
Vitale Rotterdammers kenmerken zich als volgt: ze zijn actief, ze zijn veerkrachtig en ze
maker gezonde keuzes.
2. Aanpak veer gezonde en Vitale Rotterdammers
We zetten in op gezondheidswinst veer Mlle Rotterdam mers en in het bijzonder veer
degenen wear we het meeste gezondheidspotentieel kunnen benutten. We Ieggen hiermee
een gezonde basis veer toekomstige generaties. Rotterdammers staan daarin centraal zu
zijn zelf verantwoordelijk veer hun gezondheid en het maker van keuzes, binnen de grenzen
van hun mogelijkheden en die van de fysieke en sociale omgeving. De Kern van ooze inzet
vanuit de gemeente is:
het benutten van de kracht en energie van Rotterdammers en partners in de stad. We
werken daarom actief met hen semen om de ambitie te realiseren,
werken vanuit een wetenschappelijk fundament. We willer doer Wat werkt en wear we
dat nog met ween, doer we onderzoek. We zoeken near manieren om ooze impact te
meter,
wear no dig ingrijpen of een beweging op gang brengen wear dat gewenst is.
3. Uitwerking volgens vier sporen
Om de ambitie to realiseren zijn vier veranderpaden no dig die in dit akkoord 'impactsporen'
Worden genoemd. Ze vormen het vertrekpunt van "Gezond010 het akkoord" en geven
richting aan Wat we de komende jaren goon doer:
Spoor 1 bewerkstelligt dat Rotterdammers de hooding en vaardigheden hebben om een
gezond en vitaal leven te kunnen Leiden.
Spoor 2 rich zich op het realiseren van een gezonde omgeving, die een gezond en
vitaal leven faciliteert en stimuleert.
Spoor 3 speelt hierop in omdat we werken aan een toegankelijke wykpreventieketen.
Spoor 4 richt zich op de basis die Rotterdammers no dig hebben om een gezond /even te
kunnen Leiden.
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Aldus vastgesteld in de open bare vergadering van 30 januari 2020.
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