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Ons kenmerk U21.02201

Onderwerp

Raadsvragen over budget lokaal
preventieakkoord

Geachte heer Lieverse,
Op 29 maart 2021 diende u raadsvragen in over het beschikbare budget voor lokale preventieakkoorden, beschikbaar gesteld door het Ministerie van VWS. Met deze brief geven wij antwoord
op uw vragen.
Vraag 1

Is het college het met de Christenunie eens dat we in Lansingerland met een lokaal
preventieakkoord goede stappen kunnen zetten op het gebied van gezondheidspreventie?
Antwoord
Met een lokaal preventieakkoord kunnen we goede stappen zetten op het gebied van gezondheids
preventie. Waar de focus van het Landelijk Preventieakkoord op drie specifieke thema’s gericht is
die voor alle inwoners relevant zijn (roken, overgewicht en overmatig alcoholgebruik), kunnen we
ons met een lokaal preventieakkoord richten op lokale thema’s door middel van een lokale aanpak.
Vraag 2

Is het college bereid om werk te willen maken van een lokaal preventieakkoord en dit samen te
doen met relevante lokale partners?
Antwoord
Met het sluiten van een lokaal sportakkoord in november 2020 hebben we al goede stappen gezet
op het gebied van sporten en bewegen. We hebben de raad hierover geïnformeerd middels brief
U20.08558. Het sportakkoord was een eerste stap en we pakken graag door met het preventie
akkoord tot een breder leefstijlakkoord. Hiermee kunnen we nog meer inzetten op gezondheids
preventie en daarom willen we hier werk van maken, samen met relevante lokale partners. Eind
2020 hebben we contact gehad met Stichting Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG). JOGG heeft
voor ons de situatie in Lansingerland in kaart gebracht evenals de meerwaarde van JOGG in
Lansingerland.
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We starten de beleidsontwikkeling voor het preventieakkoord en JOGG echter nog niet op, vanwege
de hoge druk op de ambtelijke organisatie. Hierover hebben wij u geïnformeerd middels brief
U21.00669.
Vraag 3

Is het college op de hoogte van de mogelijkheid tot het aanvragen van ondersteuningsbudget en
uitvoeringsbudget, beschikbaar gesteld door het ministerie van VWS, om te komen tot een lokaal
preventieakkoord?
Antwoord
Het college is op de hoogte van de mogelijkheid tot het aanvragen van ondersteuningsbudget en
uitvoeringsbudget voor lokale preventieakkoorden, de hoogte van de budgetten en de deadlines
voor het aanvragen.
Vraag 4

Wil het college dit budget (via de VNG) op tijd aanvragen?
Antwoord
Het ondersteuningsbudget van C 8.600 vragen wij aan zodra we starten met het opzetten van een
lokaal preventieakkoord. Het uitvoeringsbudget van C 40.000 is aan te vragen voor de jaren 2021,
2022 en 2023. Voor het jaar 2021 vragen wij geen budget aan, omdat we in 2021 nog niet starten
met (de uitvoering van) het preventieakkoord en omdat we niet voor de deadline van 30 april 2021
een concept preventieakkoord kunnen indienen, wat een vereiste is voor het aanvragen van het
uitvoeringsbudget op uiterlijk 7 juni 2021. Wel streven we ernaar om, naast het ondersteunings
budget, ook het uitvoeringsbudget aan te vragen voor de jaren 2022 en 2023.
Wij verwachten dat we met deze brief antwoord hebben gegeven op uw raadsvragen.
Met een vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Lansingerland

Lucas Vokurka
Secretaris

drs. Pieter van de Stadt
Burgemeester
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