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Korte samenvatting:
In deze brief informeert het college u over de relevante ontwikkelingen rondom het regionale 
Preventieakkoord en het startdocument Samen voor meer gezonde jaren, het regionale 
preventieakkoord. 

Het in 2020 opgerichte Preventie Overleg Groningen (POG) is een netwerk dat vanuit lokale 
overheden, bewonersinitiatieven, zorg- en kennisinstellingen, maatschappelijke partners, 
zorgverzekeraar en provincie samen optrekt om eer gezonde jaren voor de inwoners van de regio 
Groningen te realiseren. 

De organisaties die deelnemen aan het POG en Groningen Beter Beter hebben in 2022 het initiatief 
genomen voor de ontwikkeling van een regiovisie op gezondheid en zorg. Aanleiding is het dreigede 
zorginfarct door een toenemende vraag naar zorg en een afnemende beschikbaarheid van 
zorgmedewerkers. 

Het college heeft op 6 december jl. ingestemd met het voorstel tot nadere uitwerking van de 
Regiovisie Gezonde Groningers, Gezonde Zorg en de hierin beschreven uitwerking van vier 
actielijnen:

1. Meer doen met beschikbare middelen (passende zorg, regionaal capaciteitsmanagement in 
de keten, wachttijden GGZ)

2. Meer preventie, welzijn en samenleving en gezonde leefomgeving (gezond opgroeien, eigen 
regie en gemeenschapskracht, armoede)

3. Data gebaseerd werken en monitoren (data infrastructuur met zorg en gezondheidsdata, 
thuismonitoring en gegevensuitwisseling)

4. Professionals van de toekomst (regionaal arbeidsmarktbeleid en ontwikkeling nieuwe 
competenties). 
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De gezondheidsverschillen in de gemeente én provincie Groningen zijn groot. Om die ongelijkheid te 
verkleinen zijn onder meer interventies nodig op het gebied van de sociale, fysieke en economische 
leefomgeving; gecombineerd met het aanpakken van de achterliggende oorzaken voor ongezond 
gedrag (armoede, eenzaamheid, laaggeletterdheid, etc.). Dat gebeurt in het POG met alle partijen die
bij kunnen dragen: inwoners, professionals in de zorg, kennisinstellingen, financiers en overheden. 
Hiermee samenhangend heeft de regio Groningen ook grote zorgopgaven, hetgeen leidde tot het 
opstellen van de Regiovisie Gezonde Groningers, Gezonde Zorg. 

Wijze van behandeling 
Meningsvormende sessies zijn bedoeld voor het uitwisselen en met elkaar confronteren van 
meningen van de verschillende raadsfracties m.b.t. het genoemde onderwerp. Dit in voorkomende 
gevallen 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 meningsvormende sessie is 90 minuten beschikbaar. Er wordt wel gebruik gemaakt van 
spreektijden. De maximum spreektijd per fractie bedraagt maximaal 4 minuten voor raadsleden en 
16 minuten voor het college, exclusief interrupties. De voorzitter kan, bijv. vanwege de aanwezigheid 
van meerdere insprekers, de spreektijd per fractie ter vergadering inkorten.

De behandeling van de collegebrief zal in twee termijnen plaatsvinden: 

1e termijn, bedoeld voor het stellen van politieke vragen en het geven van een eerste 
mening/standpunt door de deelnemers in de sessie.
Vervolgens wordt een reactie gevraagd aan college op mogelijk vragen. Bedoeling is een 
bondige beantwoording, niet het herhalen van of uitweiden over voorstel of brief. 

Voorzitter brengt nu nadrukkelijk cesuur aan in opmaat naar de 2e termijn.  Inventariseert op
nog te bespreken punten met verwijzing naar de resterende spreektijd.

2e termijn, hier vindt debat plaats op uit de 1e termijn resterende punten.
Voorzitter vraagt het college om reactie/toezegging op evt. aangekondigde amendementen, 
moties (vreemd- in geval van een collegebrief). 

Conclusie door voorzitter ten behoeve van vervolg: is de discussie hiermee voldoende 
gevoerd. Zijn er fracties die een motie vreemd willen indienen?

Reden voor de keuze voor conform cq meningsvormend (indien van 
toepassing)
Gezien de voorgeschiedenis heeft de agendacommissie besloten deze collegebrief te 
agenderen. 

Voorgeschiedenis / dossier
Gezondheid en zorg, Gemeente Groningen
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