
 

Geachte heer, mevrouw,  

 

Hierbij doen wij u toekomen ons antwoord op de door de heer G. Brandsema  

van de ChristenUnie gestelde vragen ex art. 38 RvO over een lokaal 

preventieakkoord. De brief van de vragensteller treft u als bijlage aan. 

 

 

Inleiding 

Gezondheid is de eerste pijler van ons Coalitieakkoord Gezond, Groen en 

Gelukkig Groningen. Wij hechten groot belang aan de gezondheid van onze 

inwoners en zetten ons al jaren in om gezondheidsverschillen in onze 

gemeente te verkleinen. Dit is echter niet eenvoudig. De 

gezondheidsverschillen tussen verschillende groepen inwoners zijn en blijven 

groot.  

 

Gezondheid hangt samen met sociale, fysieke en economische factoren: 

bijvoorbeeld werk, opleiding, inkomen, opvoeding, leefomgeving en sociale 

cohesie. In Groningen werken we in verschillende samenwerkingsverbanden 

en coalities op de diverse thema’s gerelateerd aan gezondheid. Daarbij 

werken we zo veel mogelijk integraal, met een brede blik. Doelen hierbij zijn 

het gezonder maken van de sociale en fysieke leefomgeving, intensiever 

samenwerken rond gezondheid, kansen bieden aan onze inwoners en hen bij 

hun leefomgeving en hun gezondheid te betrekken. Op provinciaal niveau is 

er samenwerking tussen de Groninger gemeenten en een aantal grote 

organisaties onder de naam Preventie Overleg Groningen (POG). Met de 

partners vanuit het POG is een startdocument opgesteld genaamd: Samen 

voor Meer Gezonde Jaren. 
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1. Werkt u op dit moment aan een lokaal preventieakkoord? Zo ja, welke 

stappen zijn hierin reeds gezet, en met welke partijen werkt u aan dit 

akkoord? Zo nee, waarom niet? 

 

Wij werken momenteel aan een lokaal preventieakkoord Groningen dat 

verschillende thema’s met elkaar verbindt. Met dit preventieakkoord willen 

we een veilige en gezonde leefomgeving voor de Groningers realiseren. 

Daarbij ligt de focus op het bevorderen van gezond en positief opgroeien en 

meer gezonde levensjaren. In dit akkoord wordt verbinding gemaakt met 

sport, armoede, rookvrije generatie, kansrijke start, JOGG en de 

voedselagenda. 

 

Een lokaal preventieakkoord is een kans om bestaande lokale 

samenwerkingsverbanden, partijen en initiatieven in Groningen met elkaar te 

verbinden en te versterken. Daardoor kunnen we preventie beter inbedden en 

borgen in diverse bestaande structuren en programma’s: Health in All 

Policies. Hiermee willen we het lokale preventieakkoord van de gemeente 

Groningen breder inzetten dan alleen de thema’s van het nationaal 

preventieakkoord: roken, overmatig alcoholgebruik en overgewicht.  

 

De grote lijnen voor een lokaal preventieakkoord worden nu uitgezet, de 

inventarisatie van initiatieven en samenwerkingsverbanden is in volle gang. 

Komende tijd zal worden besteed aan het consulteren van de partijen en het 

vastleggen van de initiatieven in het lokale preventieakkoord Groningen. 

 

De gemeente Groningen gaat samenwerken met een brede coalitie aan lokale 

partijen. Voorbeelden van bestaande coalities die gesloten zijn, zijn Kansrijke 

Start, Rookvrije Generatie Groningen, het Sportakkoord, de Regionale 

Werkagenda Menzis en Horizon2020 project Foodtrails. Daarnaast wordt er 

ook lokaal samengewerkt met de partijen die zich hebben verbonden aan het 

POG. Ook blijft de mogelijkheid bestaan voor andere partijen om zich later 

nog aan te sluiten. 

 

2. Bent u op de hoogte van het feit dat er vanuit het ministerie van VWS 

een specifieke uitkering beschikbaar is om te komen tot een lokaal 

preventieakkoord? Zo ja, heeft u al of bent u bezig om een aanvraag 

hiervoor in te dienen? Zo nee, bent u bereid om alsnog in te zetten op 

het aanvragen van deze specifieke uitkering? 

 

Wij zijn op de hoogte dat er vanuit het ministerie van VWS een specifieke 

uitkering beschikbaar is om te komen tot een lokaal preventieakkoord. De 

aanvraag hiervoor is reeds ingediend. De gemeente Groningen wacht  
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momenteel op goedkeuring van deze aanvraag vanuit VNG. Daarna zal er in 

samenwerking met de lokale coalitiepartners invulling worden gegeven aan 

de uitwerking van het lokale preventieakkoord Groningen. 

 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Groningen, 

 

 

 

burgemeester,     secretaris, 

Koen Schuiling    Christien Bronda 

 

 

Deze brief is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 

 

 


