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Emmeloord, 27 november 2018.
Onderwerp
Jongeren op Gezond gewicht
Advies raadscommissie
[…]
Aan de raad.
Status: ter besluitvorming
Voorgesteld besluit
1.
Kennis nemen van de JOGG-samenwerkingsovereenkomst die in gaat op 1 januari
2019 voor een periode van drie jaar;
2.
Een budget beschikbaar te stellen van €17.500 per jaar voor een periode van drie
jaren ten behoeve van de JOGG regisseur voor een periode van drie jaar, vanuit
de reserve Sociaal Domein;
3.
De 4de wijziging van de programmabegroting 2019 vaststellen
Doelstelling
Het budget beschikbaar te stellen om de JOGG-aanpak mogelijk te maken.
Inleiding
In het coalitieakkoord staat dat de gemeente Noordoostpolder per 1 januari 2019 een
JOGG-gemeente wil worden. Door middel van de JOGG-aanpak willen wij een omgeving
creëren die kinderen en jongeren (0-19 jaar) motiveert gezond te eten en meer te
bewegen. Een gezonde keuze moet een gemakkelijke keuze zijn. Er wordt samenwerking
gecreëerd tussen jeugd, ouders, supermarkten, scholen, sportclubs, huisartsen,
woningbouwvereniging en andere publieke en private partijen. Deze samenwerking moet
leiden tot betere sport-, beweeg- en speelfaciliteiten en tot meer aandacht voor voeding,
bewegen en het bevorderen van een gezonde leefstijl.

Beleidsreferentie
Coalitieakkoord 2018-2022
Argumenten
1.1.
Overgewicht is een groeiend probleem
Zowel landelijk als lokaal zijn overgewicht en bewegingsarmoede een groeiend probleem.
Uit de cijfers van de GGD blijkt dat in Noordoostpolder in het schooljaar 2016-2017 12%
van de kinderen in de leeftijd vijf tot zes jaar (ernstig) overgewicht heeft. Van de
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kinderen uit groep 7 had 14% overgewicht. Ook op het voortgezet onderwijs had 16%
van de jongeren overgewicht en 2% extreem overgewicht. Slechts 17% van de jongeren
in de Noordoostpolder voldeed in deze periode aan de Nederlandse Norm Gezond
Bewegen (minstens 1 uur per dag matig intensief bewegen).
Overgewicht en bewegingsarmoede brengen enorme zorgkosten met zich mee.
Voorkomen is beter dan genezen en daarom wordt geïnvesteerd in preventie van
overgewicht op jonge leeftijd en het tegengaan van bewegingsarmoede. Hierdoor kan de
jeugd gezond opgroeien.
1.2.
De JOGG-aanpak is opgenomen in het coalitieakkoord 2018-2022
Bewegen is gezond. Daarom dagen we jongeren uit om gezonder te leven en meer te
bewegen. We maken sport en bewegen toegankelijk en stimuleren een gezonde leefstijl.
1.3.
De JOGG-regisseur draagt zorg voor de uitvoering van de JOGG-aanpak
De JOGG-regisseur is de aanjager van de JOGG-aanpak, voert de regie, organiseert de
lokale JOGG-aanpak, verbindt partijen en zorgt dat op lokaal niveau resultaten bereikt
worden. Samen met de beleidsmedewerker sportstimulering en de JOGG-coach
(landelijke ondersteuning van de JOGG-organisatie), wordt een beweging op gang
gebracht. Zij werken nauw samen, zodat de gewenste resultaten bereikt worden. De
regisseur maakt in samenwerking met de beleidsmedewerker en de JOGG-coach het
eerste kwartaal een lokaal JOGG plan. Zij stemmen regelmatig met elkaar af.
1.4.
De JOGG-aanpak sluit aan op signalen en vragen uit het veld
De activiteiten voortkomend uit de JOGG-aanpak worden op basis van signalen en vragen
uit het veld georganiseerd. Het aanbod sluit aan bij de behoeften van de jongeren,
waardoor vraaggericht gewerkt wordt. De JOGG-aanpak is hierdoor een aanpak in
gezamenlijkheid met de lokale samenleving.
1.5.
Samenhang tussen JOGG en de Brede Regeling Combinatiefuncties
In de Brede Regeling Combinatiefuncties wordt het stimuleren van een gezonde leefstijl
als doelstelling genoemd. Daarnaast is één van de doelstellingen in de regeling dat de
beweegcoaches aandacht schenken aan inwoners op of onder de armoedegrens (lage
sociaal economische status). Beide doelstellingen sluiten aan bij de JOGG-aanpak. De
beweegcoaches en de JOGG-regisseur werken nauw samen.
2.1.
Er is budget beschikbaar
In het coalitieakkoord is €10.000 opgenomen voor JOGG. Wij dragen €5.000 af aan de
landelijke JOGG-organisatie voor promotiemateriaal, ondersteuning en coaching tijdens
JOGG. Daarnaast is de overige €5000 beschikbaar als activiteitenbudget. Door hieraan te
voldoen zijn wij een JOGG-gemeente. Om de gezonde omgeving te creëren willen we
verbinding tot stand brengen tussen publiek- en private partijen. Om dit voor elkaar te
krijgen wordt een JOGG-regisseur ingezet. Voor de JOGG-regisseur wordt €17.500 per
jaar (2019-2021) beschikbaar gesteld. Dekking vindt plaats ten laste van de reserve
Sociaal Domein. Voor de jaren 2020 en 2021 wordt het aanvullend benodigd budget
opgenomen in de primitieve programmabegroting 2020 (-2023). De totale kosten voor
de JOGG-aanpak bedragen €27.500 per jaar.
3.1.
Financiële gevolgen verwerken in de begroting.
Voor Kinderen in Armoede, Brede Regeling Combinatiefuncties, Gezond in de Stad (Gidsgelden) ontvangt wij gelden vanuit het Rijk. Vanwege het niet-structurele karakter van
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de voorliggende samenwerkingsovereenkomst en de preventieve werking (voorkomen)
waar vanuit de JOGG-aanpak sterk op in wordt gezet, wordt voorgesteld de lasten te
dekken uit de reserve Sociaal Domein.

Kanttekeningen
1.1.
De uitvoering is al van start gegaan.
De JOGG-aanpak is op 1 januari 2019 gestart. Er is hiervoor gekozen om geen tijd
verloren te laten gaan en te starten met het opstellen van het lokale plan van aanpak.
Planning/uitvoering
Vooruitlopend op de besluitvorming zijn de JOGG-regisseur, de beleidsmedewerker en de
JOGG-coach gestart met het opstellen van een plan van aanpak.
Bijlagen
1. Getekende samenwerkingsovereenkomst
2. Informatie over de JOGG-aanpak
Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris,
de burgemeester,

Portefeuillehouder : J.W. Simonse
Steller
: mevrouw C.E. Binnenmars; 06 22 25 76 84;
c.binnenmars@noordoostpolder.nl
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De raad van de gemeente Noordoostpolder,
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 november 2018, no.
18.0000911;
B E S L U I T:
1. een krediet beschikbaar te stellen van € 17.500 per jaar ten behoeve van de JOGGregisseur voor een periode van drie jaar, vanuit de reserve Sociaal Domein.
2. de 4de begrotingswijziging vast te stellen.
Aldus besloten in de openbare vergadering
van 28 januari 2019.
De griffier,
de voorzitter,

