
Motie 
 
Onderwerp Motie vreemd aan de orde; OKO ‘Opgroeien in een Kansrijke 

Omgeving’ 
Datum 29 november 2022 
Ingediend door de fractie(s) GroenLinks en PvdA 

 

 

De raad van de gemeente West Betuwe in vergadering bijeen op 29 november 2022, 

 

Constaterende dat:  

• De gemeente veel aandacht heeft voor sport en beweging; 

• Met name onder jongeren eenzaamheid, depressie en middelengebruik nog steeds toenemen; 

• Preventie en adviseren over preventie veelvuldig genoemd worden in zowel perspectiefnota als 

begroting; 

• In het preventiemodel ‘Opgroeien in een Kansrijke Omgeving’ (OKO) een integrale aanpak wordt 

gepresenteerd die gericht is op vier domeinen die invloed hebben op middelengebruik door 

jongeren, namelijk gezin, peergroep (vrienden en leeftijdgenoten), school en vrije tijd; 

• De doelen van het preventiemodel “Opgroeien in een Kansrijke Omgeving’ aansluiten bij die van het 

Nationaal Preventieakkoord (gericht op het verminderen van roken, overgewicht en met name 

alcohol- en drugsgebruik). 

 

Overwegende dat: 

• Sport en beweging niet alleen om presteren gaat, maar ook moet aanzetten tot een gezondere 

levensstijl en sociale verbinding; 

• Naast sport en beweging ook muziek, theater en kunst gezien worden als zinvolle 

vrijetijdsbesteding en een belangrijke factor zijn in gezond en veilig opgroeien;  

• Vrijetijdsbesteding alleen niet genoeg is om een gezonde en veilige omgeving te creëren; 

• De integrale aanpak van het model in de zes deelnemende gemeenten van de eerste pilots tot 

positieve resultaten heeft geleid; 

• Deze gemeenten zo enthousiast zijn dat ze andere gemeenten aanraden om ook met deze 

werkwijze aan de slag te gaan. 

 

Verzoekt het college om: 

1. Zich op korte termijn aan te melden voor de interessepeiling van het Trimbosinstituut ‘Opgroeien in 

een kansrijke Omgeving (OKO)’ en zo op de hoogte te worden gebracht van 

informatiebijeenkomsten en het implementatietraject van OKO. 

2. Om op basis van die informatie een beslissing te nemen over het implementatietraject. 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

Getekend, 

 

Jur van der Lecq 

GroenLinks West Betuwe 

Annet IJff 

PvdA West Betuwe 
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Toelichting 

De basis voor deze aanpak is het IJslandse preventiemodel, maar wel toegespitst op de Nederlandse 

situatie aan de hand van de lessen uit de pilots. https://www.trimbos.nl/actueel/nieuws/het-ijslandse-

preventiemodel-in-nederland-gaat-verder-als-opgroeien-in-een-kansrijke-omgeving-oko-met-tien-

nieuwe-gemeenten/. 

https://www.trimbos.nl/aanbod/opgroeien-in-een-kansrijke-omgeving/ijslandse-preventiemodel/
https://www.trimbos.nl/actueel/nieuws/het-ijslandse-preventiemodel-in-nederland-gaat-verder-als-opgroeien-in-een-kansrijke-omgeving-oko-met-tien-nieuwe-gemeenten/
https://www.trimbos.nl/actueel/nieuws/het-ijslandse-preventiemodel-in-nederland-gaat-verder-als-opgroeien-in-een-kansrijke-omgeving-oko-met-tien-nieuwe-gemeenten/
https://www.trimbos.nl/actueel/nieuws/het-ijslandse-preventiemodel-in-nederland-gaat-verder-als-opgroeien-in-een-kansrijke-omgeving-oko-met-tien-nieuwe-gemeenten/

