
WERKGROEP GEZONDHEID PROVINCIALE STATEN GRONINGEN 

 

Aan het College van Gedeputeerde Staten. 

Betreft: Schriftelijke vragen Gezondheid 

Geachte voorzitter,  
 
Elke Groninger verdient een leven in gezondheid, zowel mentaal als fysiek. De leden van de 
werkgroep Gezondheid, initiatief van de fractie van GroenLinks, buigt zich over de 
gezondheidsvraagstukken in onze provincie. Tevens informeren de leden zich over de 
mogelijke rol van de provincie met betrekking tot deze vraagstukken. De werkgroep bestaat 
op dit moment uit leden van de fracties van GroenLinks, ChristenUnie, D66, 50Plus, SP,  
Partij voor het Noord.   
Wij weten dat er vanuit het college al het een en ander gebeurt op het gebied van 
gezondheid. Wij hebben echter een aantal specifieke vragen over de visie en inzet van het 
college op het gebied van gezondheid. Deze vragen stellen wij graag schriftelijk aan u.   
 
Er komt steeds meer nadruk op maatschappelijke oorzaken van gezondheidsachterstanden. 
Er is een verschuiving gaande van individuele benadering naar samenlevingsbenadering van 
gezondheid. Tegelijkertijd wint het begrip 'Positieve Gezondheid' ook aan bekendheid 
binnen het beleidsterrein. Over beide ontwikkelingen zijn wij geïnformeerd door o.a. Alies 
Hoitsma en Jochen Mierau. Hun presentaties zijn terug te vinden in Ibabs. Graag willen wij in 
lijn met de ontwikkelingen binnen het beleidsterrein van de gezondheid, de volgende vragen 
stellen aan het college:  

1. Wat is er bekend bij het College over de visie omtrent positieve gezondheid? In welke 
mate krijgt deze visie al ruimte binnen het beleid van het college? 

2. Welke mogelijkheden ziet het College om de visie van positieve gezondheid te verbinden 
aan Brede Welvaart? 

3. Welke mogelijkheden ziet het college, ook buiten de kaders van de Omgevingsvisie, om 
gezondheid te verbinden aan leefomgeving, sport en bewegen en inkomen/armoede. Op 
welke wijze ziet het dit voor zich? Mocht het college geen mogelijkheden daartoe zien, 
wat zijn daarin dan de afwegingen van het College?  

4. Hoe staat het College tegenover de mening dat het nuttig kan zijn om positieve 
gezondheid in te bedden in het zorg- en preventielandschap? Ziet het hiertoe 
mogelijkheden? Zo ja, op welke wijze kan dit gebeuren? Zo nee, welke bezwaren heeft 
het College en waarom? 

Alvast hartelijk dank voor uw reactie. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Stephanie Bennett (GroenLinks) 
Margriet Donker-van der Vinne (CU) 
Jurgen Elshof (D66) 
Johan ten Hoove (50Plus) 
Joke Lesman (SP)  
Dries Zwart (PvhN)  


