
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geachte heer, mevrouw, 

 

 

In deze brief informeren wij u over het Lokaal Preventieakkoord (LPA). Het LPA is in 

de zomer van 2021 geschreven om met onze samenwerkingspartners extra in te zetten 

op preventie en hiervoor een uitvoeringsbudget aan te vragen bij het Rijk. Het LPA is 

als bijlage bij deze brief gevoegd. Het LPA is opgesteld in samenwerking met de 

GGD, Menzis en Stichting Kinderopvang Stad Groningen (SKSG). 

 

In 2018 is door het ministerie van VWS een Nationaal Preventieakkoord (NPA) 

gesloten dat gericht is op het terugdringen van roken, overgewicht en problematisch 

alcoholgebruik. Dit akkoord is door meer dan 70 partners ondertekend, waaronder de 

VNG. Dit Nationaal Preventieakkoord kent ook een uitvoeringsbudget. Voor 

gemeenten wordt dit verdeeld via de VNG. 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. 

 

Inhoudelijke keuzes 

Eén van de eisen om het uitvoeringsbudget aan te vragen is dat er ten minste twee van 

de drie thema’s uit het NPA worden benoemd. In Groningen is gekozen voor het 

terugdringen van 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. Het LPA dient als instrument 

om op een aantal kansrijke preventiethema's extra in te zetten.  

 

De drie thema’s waar we in de LPA extra op in willen zetten zijn, zoals gezegd: roken, 

overgewicht en mentale weerbaarheid: 
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- Met roken is nog veel winst te behalen met inzet op de rookvrije generatie. Op 

dit thema werken we al nauw samen met verschillende partijen in de gemeente. 

Door dit thema op te nemen in het LPA kunnen we extra inzetten op de 

ontmoediging van tabaksgebruik. 

- Overgewicht is een groot en groeiend probleem bij jeugd. Dit zien we op basis 

van de GGD-cijfers en landelijke cijfers (bijvoorbeeld via het CBS en RIVM) 

en met dit thema kunnen we ook een verbinding leggen met het sportakkoord 

en de voedselagenda.  

- Mentale weerbaarheid van inwoners krijgt, mede door de coronacrisis, een 

steeds belangrijker plek binnen de publieke gezondheid, zowel landelijk als 

regionaal en lokaal. Door dit thema op te nemen, sorteert het LPA ook voor op 

de verbreding van het Nationaal Preventieakkoord met Mentale Gezondheid.  

 

Op lange termijn is veel winst te behalen met een gezonde basis in de jeugd. Om deze 

reden zijn twee verbindende programma’s opgenomen, waar de gemeente Groningen 

al een aantal jaar in investeert: de JOGG-aanpak en Kansrijke Start. Het programma 

Kansrijke Start heeft als doel ieder kind de best mogelijke start in het leven te bieden. 

We hebben bijzondere aandacht voor kinderen in een (potentieel) kwetsbare situatie. 

Zo willen we de kans op een gezonde toekomst vergroten. De JOGG-aanpak staat voor 

een gezonde jeugd, gezonde toekomst. We roepen hierbij zoveel mogelijk partijen, 

zoals scholen, kinderopvang en sportverenigingen in de wijken op om samen met ons 

te werken aan een gezonde omgeving voor alle kinderen.  

 

De huidige coronacrisis vergroot de gezondheidskloof, doordat de crisis inwoners die 

al kwetsbaar waren (ouderen, laaggeletterden, gezinnen in armoede) onevenredig hard 

raakt. De negatieve effecten van roken en overgewicht worden duidelijker en de 

mentale gezondheid van inwoners lijdt onder de crisis. Zo kwam vrijdag 14 januari het 

nieuws naar buiten dat het aantal suïcides onder jongeren flink is gestegen. Het wordt 

steeds duidelijker dat het coronavirus niet meer zal verdwijnen en invloed zal blijven 

hebben op de samenleving. Dat vraagt extra inzet op deze preventiethema’s.  

 

In de brief van 30 oktober 2019 over het Gronings Sportakkoord werd al gerefereerd 

aan een preventieakkoord, toen nog gezondheidsakkoord genoemd. Destijds was het 

plan om met het Preventieoverleg Groningen (POG) een gezamenlijk regionaal 

preventieakkoord te schrijven. Vanuit het POG is een startdocument geschreven dat 

zich richt op regionale samenwerking en het brede beeld van publieke gezondheid, 

preventie en de achterliggende oorzaken. Dit startdocument Samen voor meer gezonde 

jaren heeft u op 10 november 2021 ontvangen. Het startdocument is echter bedoeld 

om de samenwerking tussen partners in de regio te versterken en meer gebruik te 

maken van (elkaars) kennis. Dit akkoord heeft een andere functie dan de lokale 

preventieakkoorden. Daarom is alsnog een gemeentelijk preventieakkoord geschreven. 

Het regionale startdocument dient echter wel als paraplu voor het Groningse LPA.  

 

Uitvoeringsbudget 

Jaarlijks (2021-2023) is voor de gemeente Groningen €200.000,- beschikbaar voor de 

uitvoering van het LPA. Dit wordt uitgekeerd via een Specifieke Uitkering (SPUK) en 

kan enkel besteedt worden aan doelen beschreven in het LPA. De gemeente 

Groningen heeft in de zomer van 2021 dit uitvoeringsbudget aangevraagd en 

gehonoreerd gekregen. In november jl. is eveneens het uitvoeringsbudget 2022  

https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Gronings-Sportakkoord-1
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Startdocument-Preventie-Overleg-Groningen-Samen-voor-meer-gezonde-jaren
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aangevraagd en gehonoreerd. Eind 2022 zal ook een aanvraag gedaan worden voor 

2023.  

 

In het afgelopen jaar was er zeer beperkt tijd om het budget in overleg met betrokken 

partners te verdelen. De kernpartners hebben de navolgende verdeling geadviseerd en 

de gemeente Groningen heeft dit advies overgenomen:  

- SKSG heeft een extra bijdrage uit het lokaal preventieakkoord ontvangen 

voor het project Maaltyd, waar u op 3 november 2021 over bent 

geïnformeerd.  

- Mental Core biedt vanuit de WIJ Oosterpark een programma aan dat door 

middel van beweging en coaching, inwoners mentaal weerbaarder maakt en 

fysiek fitter. Zij hebben voor kwartaal 3 budget ontvangen uit het 

coronaperspectiefplan. Omdat ook deelnemers het programma positief 

waarderen, is Mental Core ook vanuit het LPA gefinancierd. 

- Menzis heeft met fysiotherapeuten en diëtisten contact over de 

gecombineerde leefstijlinterventie (GLI). Zij hebben bij Menzis een 

gezamenlijk plan ingediend om een zorggroep te maken voor versterken 

van de samenwerking in de regio. Hierdoor kunnen zij de GLI gerichter 

aanbieden en beter afspraken hierover maken met Menzis. 

- De Lector Gezonde Stad, Jeannette Nijkamp, heeft een bijdrage gekregen 

voor een project rondom spelen, bewegen en ontmoeten in de 

Korrewegwijk. Dit project richt zich op kinderen. 

- Lactatiekundigen van de GGD krijgen een bijdrage voor extra promotie 

rondom een kansrijke start doormiddel van borstvoeding. Zij zetten de 

middelen in voor een nieuwe pagina op de website en extra informatie en 

hulp voor de lactatiekundigen. 

- De vernieuwende pilot 22-wekenprik, als extra signaleringsmoment om 

eventuele kwetsbaarheden bij zwangere vrouwen in een vroeg stadium te 

kunnen signaleren en adequate opvolging te organiseren.  

- Extra inzet jeugdgezondheidszorg in de Wijert en de opstartkosten van 

kansrijke start in de wijken Selwerd, Paddepoel, Tuinwijk. 

 

Voor de middelen van 2022 worden op moment van schrijven de subsidievoorwaarden 

opgesteld. Voor de zomer is een eerste ronde voor aanvragen en na zomer een tweede. 

De data en voorwaarden worden de komende tijd openbaar gemaakt. Voor het jaar 

2023 verwachten we dat net voor de start van het jaar een eerste ronde aanvragen kan 

worden gedaan en net voor de zomer een tweede. 

 

In 2021 is er ook aanvullend budget vanuit het Rijk beschikbaar gesteld specifiek voor 

sport- en leefstijlinterventies. Dit budget is met name bedoeld voor versterking van de 

uitvoering van afspraken uit het LPA en als extra ondersteuning aan gemeenten om 

erkende leefstijlinterventies in te zetten. De inzet van deze gelden zal tussen de 

uitvoeringsprogramma’s van het LPA en het Sportakkoord worden afgestemd. Deze 

subsidie van €450.000,- kunnen we in 2022 besteden en is dus extra naast het al 

beschikbare budget voor het Sportakkoord en het LPA. 

 

 

 

 

https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Subsidieverstrekking-Stichting-Kinderopvang-Stad-Groningen-SKSG-project-Maaltyd
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Partners 

De kernpartners van het LPA zijn de GGD, Menzis en SKSG. Voor het LPA maken 

wij gebruik van onze bestaande netwerken op de verschillende thema’s. Hierover 

hebben wij in de beantwoording van schriftelijke vragen op 2 juni 2021 uitgeweid en 

deze staan ook opgeschreven in het LPA. Voorbeelden van bestaande netwerken en 

samenwerkingsverbanden zijn Kansrijke Start, JOGG, Rookvrije Generatie 

Groningen, het Sportakkoord en de Regionale Werkagenda Menzis. Naast deze 

partners hebben wij op dit moment ook contact met de Adviesraad Sociaal Domein en 

de Werkgroep Toegankelijk Groningen om de stem van de inwoner hierin mee te 

nemen. 

 

Wij vertrouwen er op 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. 

 

 

 

 

 

 

https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Schriftelijke-vragen/Lokaal-Preventieakkoord-CU-26-4-2021

