
 

 

 
 
BESLUITVORMENDE NOTA 
AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 
No. 23.0000310 

 
Afdeling/eenheid/cluster: Projectnaam: Bijl.: Datum: Steller: 
Beleidsontwikkeling GALA aanvraag 2023 1 8 maart 2023 A. Kasel 
 
Portefeuille: V 
 
Onderwerp: GALA (Gezond en Actief Leven Akkoord) aanvraag 2023 
 
Voorgesteld besluit 
1. . Instemmen met de beleidsuitgangspunten zoals benoemd in de blauwdruk “integraal plan GALA 

2024-2026”; 
2. Instemmen met de GALA aanvraag 2023 waarin alle 15 thema’s worden aangevraagd voor een 

bedrag van € 793.550; 
3. Opdracht verlenen aan de projectgroep de beleidsuitgangspunten te vertalen naar een integraal 

plan GALA 2024-2026 
4. De gemeenteraad informeren. 
 
Inleiding 
In navolging op het Lokale Preventie Akkoord en Sport Akkoord heeft het Rijk besloten een aantal 
regelingen onder één noemer te brengen en de uitkering van die middelen te combineren in één 
Brede SPUK (Specifieke Uitkering) aanvraag. Voor 2023 kan de aanvraag gedaan worden bij DUS-I 
zonder uitgebreide onderbouwing. Voor de GALA-aanvraag 2024-2026 dienen de extra middelen 
aangevraagd te worden door een integraal plan van aanpak in te dienen bij het Rijk. Door kennis te 
nemen van de blauwdruk weet uw college in welke richting het integrale plan zal gaan. En kunt u hier 
nu al invloed op hebben. De dekking van reeds begrote regelingen als de Brede Regeling 
Combinatiefuncties en de GIDS gelden wijzigt door het GALA. Door deze regelingen binnen het GALA 
opnieuw aan te vragen is het niet nodig staand beleid te herzien. De uitvoering van interventies en 
acties om de maatschappelijke doelen te bereiken in de Noordoostpolder wordt met de extra middelen 
beter en er kunnen daardoor meer interventies plaatsvinden. Op het gebied van Valpreventie had de 
Noordoostpolder nog geen beleid. Dat wordt nu in dit proces en plan van aanpak ook meegenomen.  
 
Doelstelling 
Het versterken van onze maatschappelijke doelen in het Sociale Domein.  
 
Argumenten 
 
1.1 De beleidsuitgangspunten geven richting aan de te behalen doelen uit het integraal plan. 
Hierdoor is uw college vroeg aangesloten op de ontwikkeling. 
 
1.2 Het GALA akkoord en de inschrijvingen op alle 15 onderdelen zorgen ervoor dat er extra 
middelen vanuit het Rijk naar de Noordoostpolder komen. 
Hoeveel extra is nu nog onduidelijk, maar wordt bij de 2e kwartaalclusterbegrotingswijziging 
meegenomen voor het deel van 2023. Voor de periode 2024-2026 wordt een en ander na raadsbesluit 
in de begroting verwerkt. 
 
2.1 Door in te stemmen met de aanvraag kan het eerste cohort van de middelen worden 
aangevraagd.  
Het gaat om een substantiële hoeveelheid geld waarmee Noordoostpolder een verschil kan gaan 
maken, ook al in 2023. De inwoners van Noordoostpolder kunnen hierdoor beter bediend worden en 
het algemene gevoel van welvaart en tevredenheid vergroot worden. 
 
3.1 De blauwdruk is de opmaat voor een integraal plan, waarmee de aanvraag voor 2024-2026 
gestalte gegeven kan worden.  
Door de projectgroep opdracht te verlenen, kunnen er middelen en uren beschikbaar gesteld worden 



 

 

om dit plan te gaan maken. Het betreft hier interne uren die reeds in de verschillende beleidsvelden 
binnen staand beleid gepland waren. 
 
Kanttekeningen 
1.1 De blauwdruk geeft nog geen compleet beeld van de integrale aanvraag.  
Dat is op dit moment ook nog niet nodig, deze volgt later. 
 
1.2 Het beleid is in de afgelopen jaren herijkt en vernieuwd, maar de ontwikkelingen gaan snel 
tegenwoordig.  
Dit integrale plan is een nieuw moment om indien gewenst de koers iets bij te stellen. 
 
2.1 Een deel van de middelen is niet nieuw.  
Deze werden al door de gemeente ontvangen, maar per regeling was de uitvraag anders en ook de 
wijze van betaling. Door nu in één integraal plan alle regelingen op te nemen, verwacht men meer 
synergie en betere efficiency en effectiviteit. 
 
3.1 Veel van de thema’s hebben te maken met veel maatschappelijke organisaties die nauw 
betrokken zijn. Alleen een gemeentelijke werkgroep kan niet tot een goed gedragen integraal plan 
komen.  
Daarom zal de werkgroep alle bestaande coalities en wellicht een nieuwe coalitie rond valpreventie 
betrekken bij de ontwikkeling van een integraal GALA plan 2024-2026. 
 
Planning/Uitvoering 
Na akkoord van uw college wordt de aanvraag voor 1 april in gang gezet. Vervolgens gaat de 
werkgroep aan de slag en moeten de volgende mijlpalen gehaald worden: 

 Voor 1 juli dient de herijking van het Sport Akkoord ingediend te worden. Dit wordt door de 
coördinator en de regiegroep van het Sport Akkoord opgepakt. 

 Voor 1 oktober dient het Integrale GALA plan 2024-2026 bij het Rijk ingediend te worden. 
Aangezien het hier om een substantiële meerjarige subsidie gaat, wordt het plan ook bij de 
raad  aangeboden ter besluitvorming. De planning wordt hierop  toegespitst. 

 
 
 
Bijlagen 

1. De Blauwdruk "integraal plan GALA 2024-2026" 
 


