
Voorbereidingsmemo
meningsvormend

Aan: Raad

Van: Agendacommissie

Datum: 2 februari 2022

Betreft 
O Collegebrieven

O Informerend

Titel en datum van het stuk (+ link):
Lokaal preventieakkoord (collegebrief 26 januari 2022)

Lokaal-preventieakkoord 

+

Stand van zaken motie van zorg naar preventie (collegebrief 26 januari 2022)

Stand-van-zaken-motie-van-zorg-naar-preventie 

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Erin Straat (beleidsadviseur, preventie akkoord), 050 367 7781, erin.straat@groningen.nl 

Alfons Boer (beleidsadviseur, preventie motie), 050 367 4218, alfons.boer@groningen.nl 

Nienke Bos (bestuursadviseur Diks), 050 367 5153, nienke.bos@groningen.nl 

Hessel Luxen (bestuursadviseur Jongman), 050 367 4261, hessel.luxen@groningen.nl 

Korte samenvatting:
Het Lokaal Preventie Akkoord is in de zomer van 2021 geschreven als vervolg op het in 2018 gesloten 

Nationaal Preventieakkoord (NPA), gericht is op het terugdringen van roken, overgewicht en 

problematisch alcoholgebruik. Sinds 2021 kunnen gemeenten, na goedkeuring door de VNG, jaarlijks 

een uitvoeringsbudget aanvragen bij VWS om met een eigen Lokaal Preventieakkoord (LPA) aan de 

slag te gaan. Voor de gemeente Groningen betreft dit €200.000. Het LPA is opgesteld in 

samenwerking met de GGD, Menzis en Stichting Kinderopvang Stad Groningen (SKSG). In Groningen 

is gekozen voor concentratie op de thema’s roken en overgewicht, daarnaast is het thema mentale 

weerbaarheid toegevoegd vooruitlopend op het opnemen van dit thema in het nationale akkoord. 

Het gehele LPA is met name gericht op de jeugd met de programma’s Kansrijke Start en Jongeren op 

Gezond Gewicht (JOGG) als rode draad.

De motie Van zorg naar preventie, aangenomen tijdens het Voorjaarsdebat 2021, gaat over preventie 

in bredere zin: voorkomen is beter dan genezen. De motie vraagt het college aan te geven waar de 

beweging van zorg naar preventie versterkt kan worden. Het college geeft nu aan dat de afgelopen 

jaren de beweging ‘van zorg naar preventie’ is geïntensiveerd. Deze intensivering is gecombineerd 

gegaan met extra investeringen in preventie, om e.e.a. mogelijk te maken. Het college noemt meer 

dan 25 zaken waarop in dit kader is ingezet (o.a. bovengenoemd Lokaal Preventie Akkoord).  Ook 

wordt aangegeven hoe de beweging van zorg naar preventie in de begroting 2022 is verankerd.
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Vermeld op LTA?
O Ja, item nrs 2020-171, 2022-239

Deadline?
O nee

Doel van de activiteit
o Meningsvormend

Advies + argumentatie (i.g.v. meningsvormend):
O discussie

Voorgeschiedenis
In het voorjaar 2021 stelde de ChristenUnie schriftelijke vragen over het Lokaal Preventie Akkoord. 

De vragen en antwoorden vindt u hier: Schriftelijke-vragen/Lokaal-Preventieakkoord-CU-26-4-2021 

Wijze van behandeling (vorm) en uitkomst activiteit
Meningsvormende sessies zijn bedoeld voor het uitwisselen en met elkaar confronteren van 

meningen van de verschillende raadsfracties m.b.t. het genoemde onderwerp. Dit met het oog op 

het maken van een definitieve keuze in een later stadium, in de besluitvormende vergadering. 

Tijdens de meningsvormende fase stellen raadsleden alleen politieke vragen aan elkaar of aan het 

college en geven vooral aan waarom ze het wel of niet eens zijn met de uitgezette of voorgestelde 

lijn.  De  voorzitter kan tot  besluit van deze sessie,  ten behoeve van agendering in de volgende 

(besluitvormende) fase aan de deelnemers een conclusie van de bespreking voorleggen. 

Voor deze sessie is een uur beschikbaar, dat betekent ongeveer 3 minuten per fractie
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