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Onderwerp: de eerste 1000 dagen: een kansrijke start

De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 4 juli 2022
gehoord de beraadslagingen,

overwegende dat
1. de eerste 1000 dagen vanaf de conceptie bepalend zijn voor de kansen op een optimale 

ontplooiing van een kind;
2. investeren in de eerste 1000 dagen preventief werkt op kansengelijkheid en het terugdringen 

van gezondheidsverschillen;
3. de omgeving in de eerste 1000 dagen van groot belang is voor de verdere ontwikkeling in het 

leven,

van mening dat
1. kinderen in Noordoostpolder een kansrijke start verdienen;
2. de eerste levensfase het moment is om (aanstaande) gezinnen te helpen en om 

kwetsbaarheden aan te pakken;
3. het actieprogramma Kansrijke Start een bewezen effectief programma is;
4. dit programma de vicieuze cirkel van transgenerationele problemen kan terugdringen;
5. het bevorderen van samenwerking en het investeren in een kansrijke start ook financieel 

aantrekkelijk is op de lange termijn;
6. aantoonbaar werkende preventie de kosten in het sociaal domein doen verminderen;
7. partners in het sociaal domein dit programma graag uit willen voeren,

verzoekt het college
1. te onderzoeken of er gebruik gemaakt kan worden van de impulsregeling kansrijke start
2. een startsubsidie beschikbaar te stellen ter grootte van € 50.000 en dit in de begroting op te 

nemen;
3. met de partners in het sociaal domein, inclusief de verloskundigen, het programma Kansrijke 

Start te ontwikkelen;
4. voor de zomer van 2023 een uitgewerkt plan voor de invoering van Kansrijke Start te 

presenteren aan de raad

en gaat over tot de orde van de dag.
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