Aan het college van B&W van de gemeente Groningen
Schriftelijke vragen ChristenUnie ex art. 38 reglement van orde betreffende lokaal
preventieakkoord.
Groningen, 26 april 2021
Geacht college,
Afgelopen november is Groningen uitgeroepen tot gezondste stad van Nederland1. Een terechte
overwinning en erkenning voor decennialang beleid gericht op een prettig en gezond leefklimaat voor
onze inwoners. Tevens behoort Groningen tot één van de gelukkigste steden van Europa2. Tegelijk kent
Groningen een andere kant. Een kant waar één op de zes kinderen opgroeit in armoede, en waar de
levensverwachting nog altijd onder het landelijk gemiddelde ligt3. Dit laat zien dat we niet op onze
lauweren kunnen gaan rusten, maar dat er aandacht nodig blijft voor gezondheidsbeleid in onze
gemeente.
Op 23 november 2018 is het Nationaal Preventieakkoord4 ondertekend. Met dit akkoord wordt
gestreefd naar een gezonder Nederland door in te zetten op het tegengaan van roken, overgewicht en
problematisch alcoholgebruik. Naast dit landelijke akkoord kent Groningen zijn eigen convenant
verantwoord alcoholgebruik5, is de gemeente Groningen één van de deelnemers aan het convenant
Alcohol en Jongeren6 en is Groningen een JOGG gemeente (Jongeren Op Gezond Gewicht). Als
gemeente zetten we ons op verschillende manieren in om de gezondheid van onze inwoners te
bevorderen. Er is echter meer mogelijk. Het ministerie van VWS stimuleert gemeenten om op lokaal
niveau invulling te geven aan de thema’s van het Nationaal Preventieakkoord middels een lokaal
preventieakkoord7. In ons coalitieakkoord, Gezond, Groen en Gelukkig Groningen, hebben we
uitgesproken om aan te sluiten bij het Nationaal Preventieakkoord, om zo ook lokaal in te zetten op
het tegengaan van roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik. Dit kunnen we als gemeente
niet alleen. Daarom hebben we in ons coalitieakkoord opgeschreven dat we dit samen willen doen met
andere gemeenten, verzekeraars, zorgverleners, GGD, wijkbedrijven en sportverenigingen. Vanuit het
ministerie van VWS wordt de ambitie voor een lokaal preventieakkoord ondersteund middels een
specifieke uitkering die gemeenten kunnen aanvragen8.
Dit alles overziend heeft de fractie van de ChristenUnie de volgende vragen aan het college:
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?
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
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om een aanvraag hiervoor in te dienen? Zo nee, bent u bereid om alsnog in te zetten op het
aanvragen van deze specifieke uitkering?

Namens de fractie van de ChristenUnie,
Gerben Brandsema

