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Zaaknummer : 914838  
Team : Welzijnszaken Heemstede  
Portefeuillehouder : J.F. Struijf  
Openbaarheid : Actief openbaar  
 
 
ONDERWERP 
Lokaal preventieakkoord 2022-2024 Samen Gewoon Gezond! 
 
SAMENVATTING 
Meer dan 70 organisaties hebben zich in 2018 gecommitteerd aan het Nationaal 
preventieakkoord. Het doel is met zoveel mogelijk partijen te werken aan het 
terugdringen van roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik. Na de vaststelling 
van het landelijke akkoord is gewerkt aan de lokale uitrol. In Heemstede zijn we dit 
voorjaar gestart met gesprekken en bijeenkomsten met lokale partners. In aanvulling op 
de landelijke thema’s is druk op het dagelijks leven toegevoegd aan de lokale thema’s. 
Met het lokaal preventieakkoord Samen Gewoon Gezond! gaan we met elkaar op weg 
naar een gezonde generatie. Rode draad in het akkoord is het stimuleren van gezond 
gedrag en normalisering. Dus inzetten op gewoon gezond leven. Dit betekent dat jongeren 
niet roken, onder de 18 geen alcohol en drugs gebruiken, een gezond gewicht hebben en 
zich goed voelen over zichzelf. 
 
JURIDISCH EN BELEIDSKADER 

• Beleidsplan Sociaal Domein 2019-2023 

• Regionale gezondheidsnota Samen Gezond in Kennemerland 
 
BESLUIT B&W 
1. Kennis te nemen van het Lokaal preventieakkoord 2022-2024 Samen Gewoon 

Gezond! 
2. Het akkoord te ondersteunen en in te dienen bij de Vereniging van Nederlandse 

Gemeenten.  
3. Dit besluit ter kennisname te brengen van de commissie Samenleving (C-stuk). 
 
AANLEIDING 
Meer dan 70 organisaties hebben zich in 2018 gecommitteerd aan het Nationaal 
Preventieakkoord. Het doel is met zoveel mogelijk partijen te werken aan het 
terugdringen van roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik. Na de vaststelling 
van het landelijke akkoord is gewerkt aan de lokale uitrol. In steeds meer gemeenten is 
een preventieakkoord gesloten en de subsidiegelden van het rijk vormen hiervoor een 
belangrijke stimulans. In Heemstede zijn we dit voorjaar gestart met gesprekken en 
bijeenkomsten met lokale partners. De GGD heeft ons hierbij ondersteund in de vorm van 
procesbegeleiders en schrijvers van het akkoord.  
 
MOTIVERING 
Voor Heemstede biedt een lokaal preventieakkoord de kans gezondheidsbeleid te vertalen 
naar concrete acties en afspraken die breed worden gedragen. In het akkoord zijn 
ambities en acties afgesproken op de thema’s: 
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• NIX is de afspraak: middelengebruik. 

• De gezonde keuze is de makkelijke keuze: gezond gewicht. 

• Druk op het dagelijks leven: mentaal welbevinden.   
 
Brede steun is nodig om gezondheidswinst te bereiken op de thema’s van het 
preventieakkoord. Voor nu, maar ook voor de langere termijn. Want als het gaat om 
leefstijl en gedragsverandering is een lange adem nodig. Met het lokaal preventieakkoord 
gaan we met elkaar op weg naar een gezonde generatie. Rode draad in dit akkoord is dat 
we samen inzetten op het stimuleren van gezond gedrag en normalisering. Dus inzetten 
op gewoon gezond leven. Dit betekent dat jongeren niet roken, onder de 18 geen alcohol 
en drugs gebruiken, een gezond gewicht hebben en zich goed voelen over zichzelf. 
 
Het akkoord wordt ondersteund door een groot aantal partners waar de gemeente al 
langer mee samenwerkt. Deze organisaties staan met hun logo in het akkoord vermeld. 
Dit is niet vrijblijvend en dat geldt uiteraard ook voor de gemeente zelf.  
 
Tijdens de besprekingen is veelvuldig naar voren gekomen dat het belangrijk is voor 
kinderen en jongeren dat ze in hun omgeving het goede voorbeeld zien. Thuis, op de 
kinderopvang, op school en bij de sportclub. Dat betekent dus ook dat volwassenen bij 
voorkeur niet roken, verantwoord met alcohol omgaan, een gezond voedingspatroon 
hebben en een goede balans in hun leven hebben als het gaat om presteren en 
ontspannen. Hoewel het akkoord zich dus specifiek op de jeugd richt, is het de bedoeling 
dat de inzet ook gezondheidswinst oplevert voor andere leeftijdsgroepen. 
 
FINANCIËN 
Het preventieakkoord wordt in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn 
en Sport beoordeeld door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Na een positief 
advies kan aanspraak worden gemaakt op een jaarlijks uitvoeringsbudget van € 20.000. 
Voor dit jaar (2021) is er ook extra geld van het rijk voor leefstijlinterventies van € 45.000 
beschikbaar. Dit geld is via de geldstroom van het lokaal sportakkoord al toegekend. Voor 
wat betreft de procedure rondom de besteding van de bedragen wordt aansluiting 
gezocht bij het sportakkoord. Eventuele besluitvorming daarover wordt nog aan u 
voorgelegd. 
 
PLANNING/UITVOERING 
Uiterlijk 30 september 2021 moet het akkoord bij de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten worden ingediend om voor 2022 een beroep te kunnen doen op het 
uitvoeringsbudget. 
 
PARTICIPATIE EN COMMUNICATIE 
Een groot aantal partners uit diverse sectoren ondersteunt het akkoord. De volgende stap 
is om binnen elke sector afzonderlijk breder draagvlak te krijgen voor de ambities en 
acties. Dit vraagt om ambassadeurs, bekendheid en zichtbaarheid.  
 
BIJLAGEN 
Lokaal preventieakkoord Samen Gewoon Gezond! 
 


