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Geachte leden van de commissie sociaal domein 

In Huizen hebben we er de schouders onder gezet om te komen tot een lokaal 

preventieakkoord. In de achterliggende periode is een formateur bezig geweest om het 

‘speelveld’ in de Gemeente Huizen te inventariseren. Hierbij zijn gesprekken gevoerd met 

verschillende partijen, zoals zorgverzekaars, de GGD, huisartsen en het Centrum voor Jeugd 

en Gezin. Het concept document dat hieruit is voortgekomen is positief beoordeeld door de 

Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Hierdoor is Huizen de komende 3 jaar 

verzekerd van een uitvoeringsbudget van €30.000. Dit geld is niet van de gemeente, maar 

van alle partijen die zich in willen zetten voor het preventieakkoord. Het budget kan besteed 

worden aan acties en interventies die ervoor zorgen dat de inwoners van Huizen (nog) 

gezonder leven. 

Achtergrond                 
Nationaal preventieakkoord                 
In 2018 heeft de rijksoverheid met meer dan 70 maatschappelijke organisaties het Nationaal 

Preventieakkoord gesloten. Hierin staan meer dan 200 afspraken om Nederland gezonder te 

maken. De focus ligt hierbij op het tegengaan van roken, overgewicht en problematisch 

alcoholgebruik. 

Lokaal preventieakkoord                                                                                                                  

In aansluiting op het Nationaal preventieakkoord biedt het lokaal preventieakkoord de kans 

voor Huizen om in samenwerking met lokale partijen een integrale preventie-aanpak te 

ontwikkelen. Hierbij baseert de aanpak zich op actuele onderzoeksdata. Naast maatregelen 

tegen roken, overgewicht en overmatig alcoholgebruik is er binnen het concept van het 

preventieakkoord ook ruimte om in te zetten op achterliggende problematiek zoals schulden, 

armoede en eenzaamheid. Het is aan de gemeente zelf welke problematiek centraal staat in 

het lokale akkoord.  
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Vervolg                 
Nu het uitvoeringsbudget voor de komende jaren is veilig gesteld, worden de gesprekken 

met de betrokken en belanghebbende partijen uit de samenleving de komende maanden 

voortgezet. Op 15 juni 2021 wordt een digitale stakeholdersbijeenkomst georganiseerd 

waarbij iedereen welkom is die iets doet of heeft met preventie en gezondheid in Huizen. 

Doel is om zo snel mogelijk te komen tot een uitvoeringsplan voor 2021. De regiegroep, 

bestaande uit vertegenwoordigers van de belangrijkste partijen, krijgt de taak de voortgang 

van het proces te bewaken en te monitoren. Een nader te vormen kernteam komt met 

voorstellen hoe het budget in 2021 wordt ingezet, met het oog op geschikte acties en 

interventies.  

Informatieve presentatie in de commissie Sociaal Domein op 7 september                                      

Om ook u als raadsleden mee te nemen in de inhoud en voortgang van het 

preventieakkoord, zal voorafgaand aan de commissie Sociaal Domein op 7 september door 

formateur Ine Klosters een presentatie worden gegeven en krijgt u de gelegenheid vragen te 

stellen. 

Ik vertrouw erop u voldoende te hebben geïnformeerd, 

Met vriendelijke groet, 

Maarten Hoelscher 

 


