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ONDERWERP

Subsidieregel Gezond in de stad - aanpak gezondheidsachterstanden

Geachte raadsleden,

Gezond in de Stad (GIDS) is het stimuleringsprogramma vanuit het ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport om gemeenten te helpen bij het versterken van de lokale 
aanpak van gezondheidsachterstanden. De afgelopen vier jaar heeft de gemeente 
Vlissingen als één van de 164 Nederlandse gemeenten GIDS-middelen ontvangen. Deze 
middelen zijn ingezet voor initiatieven in de wijk Bossenburgh. Op 23 maart 2017 heeft 
staatssecretaris Van Rijn bekend gemaakt dat het beschikbaar stellen van middelen nog met 
vier jaar wordt voortgezet. 

Het toegekende budget vanuit het Rijk (jaarlijks € 38.100 voor de jaren 2018 t/m 2021) wordt 
beschikbaar gesteld voor initiatieven in Vlissingen, die bijdragen aan het verkleinen van (het 
risico op) gezondheidsachterstanden. Aan de raad wordt voorgesteld om bij de 2e 
kwartaalrapportage 2018 de door het Rijk ter beschikking gestelde middelen voor Gezond in 
de Stad vanuit programma Bestuur (stelpost bestuur) te ramen op het programma Gezond 
en Wel (product Sociaal Cultureel Werk).

De aandachtspunten en sterkte punten uit de evaluatie van de afgelopen periode zijn 
verwerkt in de nieuwe subsidieregel. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige 
subsidieregel zijn: 

• Uitbreiding van het bedieningsgebied van Bossenburgh naar heel Vlissingen.
• Duidelijke verbinding met gemeentelijk beleid: initiatieven richten zich op algemene 

gezondheidsvaardigheden en/of op één of meerdere speerpunten uit de kadernotitie 
Gezondheidsbeleid.

• Aandacht voor duurzaamheid: aanvragers moeten aangeven hoe het project 
gecontinueerd wordt na afloop van de subsidie en welke partners (organisaties / 
inwoners) betrokken zijn.
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De subsidieregel ‘Gezond in de Stad - 2018’ geldt als inhoudelijk toetsingskader voor de 
subsidieaanvragen.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Vlissingen,
de secretaris, de burgemeester,

mr. drs. ing. M. van Vliet   drs. A.R.B. van den Tillaar


