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:

Start vorming Lokaal Preventie Akkoord

Beleidsreferentie
Toezegging Lokaal Preventie Akkoord n.a.v. vragen 15 maart 2020 PU
Aanleiding
In 2018 is het Nationaal Preventieakkoord ondertekend door ca. 70 landelijke partijen in de publieke
en private sector. Het doel van het 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 beinvloeden van de leefstijl van mensen.
Het Rijk stimuleert gemeenten om een lokale vertaalslag te maken. Hiervoor stelt zij budgetten
beschikbaar. Er is € 9.600 budget voor procesbegeleiding en nadat het lokaal preventieakkoord is
opgesteld, kun je ook uitvoeringsbudget aanvragen. Dit uitvoeringsbudget wordt gebaseerd op het
inwonersaantal van de gemeente.
Toezegging
In maart 2021 heeft uw raad vragen gesteld over de voortgang van het Lokaal Preventieakkoord. Als
reactie daarop gaven we aan dat het College wil inzetten op een gezonde leefstijl, zoals ook is
vastgesteld in het overkoepelend beleidsplan Sociaal Domein. Op dit moment is het deelplan WMO en
Volksgezondheid in ontwikkeling. We wilden het Lokaal Preventieakkoord als maatregel opvoeren. Na
vaststelling van het deelplan konden we aan de slag gaan met het lokaal preventieakkoord. Dit is de
logische volgorde.
Toch starten we deze zomer met het opstellen van een Lokaal Preventieakkoord.
Vanwege geplande deadlines starten we eerder met het proces. Zoals aangegeven is er vanuit het
Rijk uitvoeringsbudget beschikbaar. Voor Noordoostpolder is de verwachting dat er € 20.000
beschikbaar is in 2022. Om voor uitvoeringsbudget 2022 in aanmerking te komen moet voor 31
september 2021 een Lokaal Preventieakkoord zijn opgesteld en voor advies zijn aangeboden bij het
RijkNa positief advies van het Rijk moet voor 8 november 2021 uitvoeringsbudget aangevraagd bij hen
worden. Vanwege de benodigde adviesaanvraag (uiterlijk 31 september 2021) wordt, vooruitlopend op
het deelplan Wmo en Volksgezondheid, deze zomer gestart met de vorming van een Lokaal
Preventieakkoord. Samen met inwoners, zorgorganisaties, de zorgverzekeraar, sportverenigingen,
diverse maatschappelijke organisaties, maatschappelijk betrokken bedrijven, horeca, opvang- en
onderwijsorganisaties wordt het Lokaal Preventieakkoord opgesteld. Dit akkoord wordt vastgesteld
door het college en ter informatie met u gedeeld.

