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Onderwerp  

Lokaal Preventie Akkoord. 

 

Kennisnemen van 
Het Lokaal Preventie Akkoord ‘Samen gezond in West Betuwe 2021-2023’. 

 

Inleiding 

Landelijk is er in 2018 een Nationaal preventieakkoord (NPA) gepresenteerd. Hierin hebben meer dan 

70 landelijke organisaties afspraken gemaakt om de gezondheid van de Nederlanders te bevorderen. 

Gezondheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van iedereen geworden. Van gemeente, partners 

en inwoners. Vanuit het Nationale Preventie Akkoord ligt er een opdracht voor gemeenten om een 

Lokaal Preventie Akkoord op te stellen op ten minste 2 van de drie thema’s meer bewegen, minder 

roken en bewustwording gebruik van alcohol.  

Daarnaast is er vanwege corona een extra motivatie om in te zetten op het thema mentale 

weerbaarheid bij jongeren. In het afgelopen jaar is door onderzoek van het RIVM duidelijk geworden 

dat angst, somberheid en eenzaamheid is toegenomen, met name onder jongeren en 

jongvolwassenen. 

In het Lokale Preventie Akkoord ‘Samen gezond in West Betuwe 2021-2023’ is er samen met de 

stakeholders voor gekozen om alle drie de thema’s die in het Nationale Preventie Akkoord worden 

aangedragen, op te nemen. En daarnaast is er ook voor gekozen om het thema mentale weerbaarheid 

op te nemen.  

 

Omdat het akkoord aan een aantal voorwaarden voldoet, is er 30.000 euro subsidie door het ministerie 

van VWS toegekend over 2021.  

 

Door uit te gaan van Positieve Gezondheid verschuift de focus van aandoeningen van wat niet meer 

lukt naar wat iemand nog wel kan. Dit model is bedoeld om verder te kijken dan alleen de fysieke 

gesteldheid. Ook zaken zoals het mentaal welbevinden en zingeving zijn onderdeel van dit 

gedachtegoed.  

Positieve gezondheid komt in veel landelijke nota’s voor, onder andere in het Nationale Preventie 

Akkoord, de Landelijke Nota Gezondheidsbeleid 2020-2024, daarnaast in de lokale beleidsnota 

‘Bouwen aan Sociale Kracht’. Ook zal positieve gezondheid aan de orde komen in de lokale nota 

gezondheidsbeleid die op 2 november 2021 in het college is besproken en die eind december in de 

raad wordt vastgesteld.  
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De gezondheidsverschillen tussen bevolkingsgroepen zijn groot. Met aandacht voor positieve 

gezondheid, preventie en een gezonde leefstijl kunnen we de gezondheidsrisico’s verkleinen en ziektes 

voorkomen of uitstellen. Mensen die veel bewegen, voldoende ontspannen en gezond eten, zitten 

meestal lekker in hun vel, presteren beter en zijn langer vitaal.  

 

Kernboodschap 

Iedere gemeente moet een Lokaal Preventie Akkoord afsluiten. De thema’s waarop dit kan gebeuren 

zijn landelijk voorgeschreven. Met een aantal stakeholders is afgesproken op de thema’s meer 

bewegen, minder roken, bewustwording gebruik van alcohol en mentale weerbaarheid jongeren in te 

zetten.  

 

Consequenties 

Het gedachtegoed ‘Positieve Gezondheid’ is de rode draad die door alle beleidsterreinen loopt. Door 

volgens dit gedachtegoed te werken komt er meer integraliteit bij alle beleidsterreinen in de gemeente. 

Wat ook met het ‘Samen West Betuws Werken’ wordt beoogd. Daarnaast komt er ook meer 

integraliteit in de samenwerking met externe stakeholders.  

 

Financiën 

Voor de uitvoering van het Lokaal Preventie Akkoord kan iedere gemeente voor de jaren 2021-2023 

subsidie aanvragen bij het ministerie van VWS. Voor 2021 heeft West Betuwe 30.000 euro subsidie 

ontvangen. Voor de jaren 2022 en 2023 wordt ook subsidie aangevraagd.  

De kosten van de verschillende activiteiten en projecten worden uit het subsidiebudget bekostigd.  

 

Communicatie 

Op 22 november 2021 wordt een bijeenkomst georganiseerd voor alle professionals die betrokken zijn 

bij het Lokaal Preventie Akkoord. Ook worden andere stakeholders voor deze bijeenkomst 

uitgenodigd. Er vindt een centraal tekenmoment plaats, waarbij de diverse partijen hun commitment 

kunnen tonen. En er vinden trainingen plaats om het gedachtegoed Positieve Gezondheid toe te 

lichten en met stakeholders na te denken over verschillende activiteiten en projecten die gezamenlijk 

kunnen worden uitgevoerd.  

Daarnaast heeft het team communicatie diverse ‘praatplaten’ gemaakt. Ook zijn zij betrokken bij de 

uitrol van het gedachtegoed Positieve Gezondheid. 

 

Vervolg 

Het Lokaal Preventie Akkoord is in 2021 tot stand gekomen. De eerste activiteiten vinden eind 2021 

plaats. Het Akkoord beslaat de jaren 2021-2023. Voor 2022 en 2023 moeten nog activiteiten worden 

bedacht. Dit gaat samen met stakeholders en inwoners plaatsvinden.   

 

Bijlage(n) 

1. Lokaal Preventie Akkoord ‘Samen gezond in West Betuwe 2021-2023’. 

 
Suggestie ter afhandeling 

Voor kennisgeving aannemen. 
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Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe, 

 

de secretaris,                         de burgemeester, 

 

 

Karen Coesmans   Servaas Stoop  

 

 


