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Amendement begrotingswijziging 2023 (valpreventie)

De raad van de gemeente Den Helder, in vergadering bijeen op 2 november 2022;
gelezen:
- het voorstel tot het vaststellen van de programmabegroting 2023, kenmerk 2022-041030;
- het voorstel tot het vaststellen van de eerste wijziging van de programmabegroting 2023
(coalitieakkoord), kenmerk 2022-042734;

besluit:

het ontwerpbesluit 2022-042734 (eerste wijziging programmabegroting 2023:
coalitieakkoord), als volgt te wijzigen:

beslispunt 8, een incidenteel bedrag van € 25.000,- voor zowel 2023 als 2024
beschikbaar te stellen voor inzet op preventie in aanloop naar nieuw subsidiebeleid,
te schrappen;

II een nieuw beslispunt toe te voegen dat als volgt luidt:
"Een incidenteel bedrag van €25.000 voor zowel 2023 als 2024 beschikbaar te stellen
voor inzet op valpreventie in aanloop naar nieuw subsidiebeleid, waardoor per 2024
valpreventieve beweeginterventies vergoedt worden vanuit het basispakket van de
Zvw".

Namens Fractie PvdA Den Helder
Jan de Leeuw en Ben Spandaw

Toelichting:
Er wordt al veel gedaan aan preventie vanuit diverse partijen echter kan er op het gebied
van valpreventie nog veel verbeterd worden door middel van een regionale of zelfs
wijkgerichte aanpak.

In het nieuwe regeerakkoord 2021- 2025 'Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de
toekomst' dat op 15 december 2021 werd gepresenteerd heeft valpreventie eindelijk een
grote aanwezigheid.
Er staat benoemd dat gemeenten de taak krijgen om valpreventieprogramma's aan te (laten)
bieden voor hun inwoners van 65 jaar en ouder.
Ook in de Landelijke Nota Gezondheidsbeleid 2020-2024 staat het streven om minder
ouderen op de spoedeisende hulp te laten belanden na een val.

De website VeiligheidNL luidt de noodklok. Valpreventie kan en moet structureel aangepakt
worden!

Iedere dag belanden er ruim 280 ouderen (65+) door een val op de Spoedeisende Hulp
(SEH), dit is slechts 10% van het totaal aantal valongevallen van ouderen. De gevolgen
hiervan zijn enorm, zowel in persoonlijk leed als maatschappelijke (zorg)kosten.
Valpreventie kan zeker een potentiële besparingen op individuele voorzieningen vanuit de
WMO opleveren.
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