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Onderwerp: Meer budget voor preventie

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

overwegende dat
1. dat meedoen in de samenleving ambitie 4 is in het coalitieakkoord;
2. dat preventie daarbij een heel erg belangrijke pijler is;
3. dat daar geen budget voor is geraamd, maar dat het budget moet komen uit het beleid 

Krachtig Noordoostpolder,

van mening dat
1. door de afspraken die gemaakt zijn in het beleidsplan ’’Krachtig Noordoostpolder ”en “Grip op 

het sociaal domein” er bezuinigd moet worden op preventie;
2. preventie in het voorveld er juist voor moet zorgen dat er op termijn minder dure trajecten 

opgestart hoeven te worden, binnen het gehele sociaal domein;
3. er geld gereserveerd moet zijn in de begroting voor aantoonbaar effectieve preventieve 

programma’s op het gebied van terugdringen gezondheidsverschillen, eenzaamheid en het 
bevorderen van een gezonde leefstijl;

4. de inwoners van Noordoostpolder centraal moeten staan en dat het beleid volgend dient te 
zijn;

5. er gewerkt wordt vanuit de behoeftes in wijk en dorp, zoveel mogelijk gebruikmakend van 
ervaringsdeskundigen.

verzoekt het college
1. uiterlijk in het eerste kwartaal 2023 middels een notitie aan te geven hoe zij actief het beleid 

Krachtig Noordoostpolder wil gaan aanpassen om de preventie een prominentere rol te 
geven;

2. in de Programmabegroting 2023 - 2026 voldoende c.q. extra budget van € 75.000 per jaar 
op te nemen om hier uitvoering aan te kunnen geven.

en gaat over tot de orde van de dag.
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