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Datum indiening vragen: 15 maart 2021 

 

Vragen: 
Nationaal preventie akkoord (PU, Arja Heerspink) 

Al eerder heeft de Politieke Unie aangegeven (zowel schriftelijk als in de Commissie Samenleving) dat 

wij achter een lokaal preventieakkoord staan. Door roken, overgewicht en problematisch 

alcoholgebruik aan te pakken, kan de gezondheid van een grote groep Nederlanders verbeteren. De 

Rijksoverheid heeft daarom een Nationaal Preventieakkoord afgesloten, waarin afspraken staan over 

de aanpak van de leefstijlthema’s. Het akkoord is inmiddels getekend door een groot aantal (+ 70) 

organisaties. Daarnaast is het passend bij onze gemeente waarin we vaak zeggen: Voorkomen staat 

voorop! 

Naar aanleiding van de schriftelijke vragen die de PU heeft gesteld hebben we als antwoord gekregen 

dat het college bekend is met het Nationaal Preventieakkoord en dat het college een gezonde leefstijl 

voor de inwoners van de Noordoostpolder belangrijk vindt. Echter is de vraag bij ons gerezen: waarom 

zijn we dan nog niet aangesloten bij het Nationaal Preventie akkoord? We besteden al veel aandacht 

aan gezonde leefstijl, denkend aan JOGG, voorlichting bij scholen, samenwerking met IGW, Tactus, 

Carrefour en onderwijs. We laten een gezonde leefstijl terugkomen in ons lokaal sportakkoord en 

daarnaast kan een lokaal preventieakkoord de verschillende leefstijlthema’s goed met elkaar 

verbinden.  

Verder hebben wij begrepen, dat wanneer je aangesloten bent bij het Nationaal Preventie akkoord er 

een tegemoetkoming van € 30.000,- is om te besteden aan preventie.  

Onze vraag is dan ook: Waarom zijn we nog niet aangesloten? En wanneer gaan we ons aansluiten? 

Antwoord: 
Het college wil inzetten op een gezonde leefstijl, zoals ook door u als raad is vastgesteld in het 
Beleidsplan sociaal domein. In het aankomend deelplan Wmo en Gezondheid wordt het 
afsluiten van een lokaal preventieakkoord als maatregel opgevoerd. Hierbij willen we 
aansluiten bij de thema’s uit het nationaal preventieakkoord en zoeken we verbinding met het 
lokaal sport- en beweegakkoord.  
 
Voor de totstandkoming van een lokaal preventieakkoord is eind 2020 € 9.600 aangevraagd en 
toegekend aan onze gemeente. Uitvoeringsbudget voor een lokaal preventieakkoord is 
beschikbaar na het vaststellen van dit lokaal akkoord. 8 november 2021 is de deadline om  
uitvoeringsbudget ten hoogte van € 30.000 voor het jaar 2022 aan te vragen bij het ministerie 
van VWS. Op dit moment stellen we het deelplan Wmo en Gezondheid op. Na vaststelling van 
het deelplan Wmo en Gezondheid starten we met het proces om te komen tot een lokaal 
preventieakkoord. Ons streven is om voor 8 november 2021 een lokaal preventieakkoord te 
hebben liggen. 
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