SGP-ChristenUnie
t.a.v. mevrouw De Mul
Gemeente Sliedrecht
Industrieweg 11
3361 HJ Sliedrecht
Postbus 16

Geachte mevrouw de Mul-Donker,

3360 AA Sliedrecht
Telefoon 14 0184

Op 15 april 2021 stelde u artikel 39 vragen over 'Lokaal preventieakkoord'. Met deze
brief beantwoorden wij uw vragen.

Vraag 1: Is het college het met de SGP-ChristenUnie eens dat we in Sliedrecht met
een lokaal preventieakkoord goede stappen kunnen zetten op het gebied van
gezondheidspreventie? En ook dat we op die manier echt gezonde, lokale keuzes
kunnen maken?

Antwoord: Het college is het met de SGP-ChristenUnie eens dat met een lokaal
preventieakkoord goede stappen gezet kunnen worden op het gebied van
gezondheidspreventie. Echter is het college van mening dat op dit moment in
Sliedrecht al goede stappen worden gezet op dit gebied door middel van de
uitvoering van de lokale nota publieke gezondheid 2020-2023 en het preventie –en
handhavingsplan alcohol & drugs 2020-2023. In deze plannen gaat nadrukkelijk de
aandacht uit naar de onderwerpen die ook terug zouden komen in een lokaal
preventieakkoord (roken, overgewicht en overmatig alcoholgebruik).

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: Op dit moment ziet het college geen noodzaak om werk te maken van een
lokaal preventieakkoord. De samenwerking met relevante lokale partners krijgt vorm
binnen de uitvoering van de lokale nota publieke gezondheid 2020-2023 en het
preventie –en handhavingsplan alcohol & drugs 2020-2023. Wel hebben we onlangs
een afspraak gemaakt met de Ambassadeur Lokale Preventieakkoorden van de VNG
om ons verder te laten informeren.

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 deze mogelijkheid.

Vraag 4: Wil het college dit budget (via de VNG) op tijd aanvragen?

Antwoord: Het college is op dit moment niet voornemens om dit budget aan te
vragen en wacht eerst de uitkomsten van het gesprek met de ambassadeur af.
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