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Voorgesteld besluit
1. Het Lokaal Preventieakkoord Noordoostpolder vaststellen; 
2. De gemeenteraad bij de eerste clusterkwartaalwijziging 2022 voorstellen een budget van € 30.000 
beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de acties uit het lokaal preventieakkoord, onder 
voorwaarde dat er een positieve beschikking wordt ontvangen van het Rijk; 
3. De directie machtigen – vooruitlopend op besluitvorming van de gemeenteraad – tot het aangaan 
van verplichtingen en/of het doen van uitgaven met betrekking tot de uitvoering van het lokaal 
preventieakkoord, maar niet eerder dan dat er een positieve beschikking is ontvangen van het Rijk; 
4. De gemeenteraad informeren.

Inleiding
In 2018 is het Nationaal Preventieakkoord ondertekend door ongeveer 70 landelijke partijen in de 
publieke en private sector. Het doel van Nationaal Preventieakkoord is een gezonder Nederland in 
2040. De focus ligt op het terugdringen van problematisch alcoholgebruik, roken en overgewicht. Het 
gaat om het positief beïnvloeden van de leefstijl van mensen. Het Rijk stimuleert gemeenten om een 
lokale vertaalslag te maken en stelt hiervoor budgetten beschikbaar. In Noordoostpolder stelden we 
een Lokaal Preventieakkoord op. In het Lokaal Preventieakkoord staan concrete acties die bijdragen 
aan een gezonder Noordoostpolder.  

Beleidsreferentie 
- Toezegging Lokaal Preventieakkoord n.a.v. vragen - 15 maart 2020 PU 
- Memo Start vorming Lokaal Preventieakkoord - 24 juni 2021 
- Deelplan WMO en Volksgezondheid - september 2021 

Doelstelling
Een gezonder Noordoostpolder.

Argumenten
1.1. Hiermee geven we uitvoering aan het deelplan WMO/Volksgezondheid

In het deelplan namen we op om een Lokaal Preventieakkoord op te stellen. De focus van het 
Lokaal Preventieakkoord ligt op ‘gezond opgroeien’ en ‘gezond ouder worden’. Het uitgangspunt 
is het gedachtegoed ‘Positieve Gezondheid’. Positieve gezondheid is een bredere kijk op 
gezondheid, waarmee we bijdragen aan het vermogen van mensen om met de fysieke, 
emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Het gaat om de veerkracht van 
mensen om zich aan te passen. In het akkoord komen de thema’s bewegen, voeding, mentale 
gezondheid, verslaving en verbinding terug. 
 

1.2. Er is draagvlak voor het akkoord
Het akkoord is het resultaat van gesprekken met tientallen partners uit Noordoostpolder. Denk 
hierbij aan partners uit onder andere het onderwijs, welzijn, zorg, gemeente, wijken en dorpen en 
het bedrijfsleven. Ook organiseerden we in september 2021 een bijeenkomst waar inwoners, 
ondernemers, vrijwilligers en vertegenwoordigers van organisaties uit Noordoostpolder hun input 
op de leefstijlthema’s konden geven. Op basis van alle input is het akkoord opgesteld. 



2.1. Het Rijk stelt budget beschikbaar 
De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft ons concept Lokaal Preventieakkoord 
beoordeeld en een positief advies uitgebracht (zie bijlage 2). Met dit positieve advies kon voor 8 
november 2021 uitvoeringsbudget aangevraagd worden. Het Rijk baseert het uitvoeringsbudget 
op het inwonersaantal van de gemeenten. Voor Noordoostpolder bedraagt dit € 30.000. De 
aanvraag is inmiddels ingediend. Binnen 17 weken ontvangen we een reactie van het Rijk.

2.2. Om de bijdrage van het Rijk te kunnen gebruiken is een raadsbesluit nodig
Nadat wij een positieve verleningsbeschikking hebben ontvangen van het Rijk, ontvangen wij het 
budget. Om de bijdrage te kunnen inzetten voor het Lokaal Preventieakkoord, moet de raad de 
rijksbijdrage hiervoor eerst beschikbaar stellen. Dit is een besluit over de begroting en het 
budgetrecht ligt bij de raad. 

2.3. De budgetaanvraag kan via een kwartaalrapportage
Over dit soort bedragen besluit de raad via clusterkwartaalwijzigingen, want het bedrag is kleiner 
dan € 50.000.  

3.1. Zo houden we de energie bij betrokken partijen vast
De eerste clusterkwartaalwijziging bespreekt de raad in het voorjaar van 2022 (na de 
gemeenteraadsverkiezingen). Op dit moment zit er veel energie bij de betrokken partijen om aan 
de slag te gaan. Deze energie zakt weg naar mate de tijd verstrijkt. Daarom stellen we voor de 
directie te machtigen tot het doen van verplichtingen en uitgaven in het kader van het Lokaal 
Preventieakkoord. Maar wel pas nadat we de positieve beschikking hebben ontvangen van het 
Rijk.  

4.1. Dit past bij de bevoegdheid van de raad
De raad stemde eerder in met het deelplan WMO en Volksgezondheid. Daarnaast is de raad 
bevoegd om besluiten over de begroting te nemen. Daarom is het wenselijk om de raad te 
informeren over dit besluit door het collegevoorstel en het Lokaal Preventieakkoord toe te sturen.  

Kanttekeningen
Geen

Planning/Uitvoering
Op 30 november presenteren we het Lokaal Preventieakkoord Noordoostpolder aan alle betrokken 
partners en bespreken we de vervolgstappen. Vanaf 2022 starten we met de uitvoering van het 
akkoord. Flever (voorheen CMO Flevoland) pakt in 2022 de procesbegeleiding op zich.  

Bijlagen
- Lokaal Preventieakkoord Noordoostpolder (99990000036307)
- Positief advies VNG (99990000036309)


