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Advies
1. Instemmen met de verlenging van de samenwerkingsovereenkomst Jongeren op Gezond Gewicht.
2. Wethouder M. Hoelscher mandateren namens het College de samenwerkingsovereenkomst te tekenen.
3. Kennisnemen van het plan Jongeren op Gezond Gewicht.
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Toelichting:

Kaders

Argumentatie

Zie voor nota: vervolgvel 8-7-2020/20200706 BW advies Voortzetten JOGG

JOGG heeft inmiddels bewezen dat het een effectieve aanpak is in het tegengaan van overgewicht bij 
kinderen.

De lokale JOGG-regisseur zorgt als een spin in het web voor de inhoudelijke verankering van JOGG 
in bijvoorbeeld de Sportieve en Gezonde School, de kinderopvang, voortgezet ondenwijs en de 
verschillende wijkgerichte onderdelen van Sportief Huizen, samen gezond. Op deze wijze werkt 
JOGG verbindend binnen het uitvoeringsprogramma Buurtsportcoach. Om de synergievoordelen 
tussen JOGG en Sportief Huizen optimaal te kunnen benutten wordt nauw samengewerkt tussen de 
JOGG-regisseur, de buurtsportcoaches en andere lokale samenwerkingspartners. Ook zullen de 
doelstellingen van JOGG worden meegenomen in het op te stellen Sportakkoord. Bovendien zal 
zoveel mogelijk met partners worden samengewerkt onder de noemer Sportief en Gezond Huizen, 
zodat de gemeente met een eenduidige missie partners oproept tot samenwerking vanuit een 
eenduidige visie.

In juli 2019 is gesproken met het landelijk JOGG-bureau om te kijken onder welke voorwaarden de 
samenwerking kan worden gecontinueerd. Destijds is afgesproken om volledig in te zetten op een 
integrale aanpak en toepassing van JOGG binnen het sociaal domein. Hierdoor wordt JOGG zoveel 
mogelijk ingezet in de integrale preventie, gecentreerd rondom de buurtsportcoaches.

Deelname aan JOGG
JOGG is een beweging voor een gezonde omgeving en een gezonde jeugd. Iedereen in een stad, 
dorp of wijk zet zich in om gezond eten en bewegen voor jongeren (0-19) gemakkelijk en aantrekkelijk 
te maken. Publieke en private partijen werken nauw samen. Gemeenten vervullen een spilfunctie. Zij 
nemen de regie op zich zodat samenhang en samenwerking gewaarborgd.

De JOGG-aanpak is gericht op preventie in de breedste zin onder jongeren. JOGG gaat echter verder, 
omdat de aanpak zich richt op de leefomgeving van jongeren en daarmee ook de leefomgeving van 
volwassenen. De JOGG-aanpak focust op de wijken waar de problemen het grootst zijn en benoemen 
een JOGG-regisseur die als een spin in het web fungeert in de wijken. JOGG faciliteert de JOGG- 
regisseur voor lokaal succes. Met advies, coaching en materiaal worden onder ander initiatieven uit de 
gemeente met elkaar verbonden. Zo komen intensieve publiek-private samenwerkingen tot stand die 
de omgeving van jongeren beetje bij beetje veranderen: de gezonde keuze wordt weer normaal.

Nota Sport 2020
Door roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik aan te pakken kan de gezondheid 
van heel veel Nederlanders verbeteren. Daarom heeft de Rijksoverheid een Nationaal 
Preventieakkoordie gesloten. Daarin staan afspraken tussen meer dan 70 verschillende 
organisaties in Nederland, waaronder de sportbonden, onderwijsinstellingen, de VNG, 
verzekeraars en horeca. Onderdeel van het akkoord zijn afspraken over de gezonde 
sportkantine, een rookvrije sportomgeving en alcoholgebruik in de sport.

Aanleiding
Op 3 juni 2016 is akkoord gegaan met de deelname aan JOGG. JOGG is een beweging voor een 
gezonde omgeving en een gezonde jeugd. In de eerste periode zijn goede stappen gezet ten behoeve 
van de uitrol van JOGG.

Gemeente ■ ■ Huizen



Zaak- en documentnummer: Ja / D.1060503

Ontvangstdatum:  - Verzenddatum:

-3-

L.D.E. Matton

8-7-2020/20200706 BW advies Voortzetten JOGGZie voor nota: vervolgvel

Maatschappelijk beleid
Ontwikkeling,

Gemeente Huizen 
-vervolgblad-

Financiën
De fee voor JOGG bedraagt € 5.000,-. Dit komt ten laste van het budget Gezondheidsbevordering 
(kostenplaats 7141120).
De inzet uren van de JOGG-regisseur bedraagt in totaal € 31.000,- per jaar. Hiervan komt € 3.000 ten 
laste van het budget Jongeren op gezond gewicht (kostenplaats 7153010) Het restant zijnde € 28.000 
komt ten laste van het budget Brede Impuls Buurtsportcoaches (kostenplaats 5303003).

Bijlagen
1. Verlenging Samenwerkingsovereenkomst Jongeren op Gezond Gewicht
2. Plan van Aanpak 2020 - 2021 JOGG

Uitvoering en evaluatie
Monitoring en evaluatie wordt gezamenlijk door de JOGG-regisseur en de adviseur Maatschappelijk 
Beleid uitgevoerd.
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Dijkers, Angelique

Prima Lilian,

Geen opmerkingen of aanvullingen.

Lizzy

Hi Lizzy,

Groet!

Hierbij de overeenkomst.

Lizzy

Beste Lizzy en Robin,

1

In december stuurde ik jullie de samenwerkingsovereenkomst ter ondertekening.
Kunnen jullie aangeven wanneer ik de getekende overeenkomst ongeveer kan verwachten?

Ik heb het B&W voorstel aangepast.
Aanpassingen bijgehouden via track changes.
Kan jij vandaag even snel kijken of je akkoord bent? 
Dan kan ik het morgen laten printen :)

Opvolgen
Met vlag

Mercx, Lizzy
dinsdag 16 juni 2020 16:59 
Matton, Lilian
RE: B&W voorstel voortzetten JOGG

Van: Jacobien Doornbos <iacobien.doornbos@iogg.nl>
Verzonden: maandag 13 januari 2020 12:53
Aan: Blom, Robin <r.blom(5)huizen.nl>; Mercx, Lizzy <l.mercx@huizen.nl>
CC: Nathalie van Bladeren <nathalie.vanbladeren(5)iogg.nl>: Jaap de Wit <Jaap.dewit(5)iogg.nl>; Mark Lensselink 
<mark.lensselink@iogg.nl>; Ellis Koster <ellis.koster(5)iogg.nl>
Onderwerp: Herinnering ter ondertekening: samenwerkingsovereenkomst 2e fase gemeente Huizen vanaf 01-01- 
2020

Van: Matton, Lilian <l.matton@huizen.nl> 
Verzonden: dinsdag 16 juni 2020 12:46 
Aan: Mercx, Lizzy <l.mercx@huizen.nl> 
Onderwerp: B&W voorstel voortzetten JOGG 
Urgentie: Hoog

Van: Mercx, Lizzy <l.mercx@huizen.nl>
Verzonden: vrijdag 12 juni 2020 11:27
Aan: Matton, Lilian <l.matton@huizen.nl>
Onderwerp: FW: Herinnering ter ondertekening: samenwerkingsovereenkomst 2e fase gemeente Huizen vanaf 01- 
01-2020

Opvolgingsvlag:
Vlagstatus:

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp:
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Alvast mijn hartelijke dank!

Met vriendelijke greets

oo

Beste Robin Blom en Lizzy Mercx,

Alvast bedankt!

(Op donderdag ben ik vrij)

2

2
gTg

Mijn excuses voor de vertraging, door drukte hier op kantoor heb ik niet eerder gereageerd.
Mocht je tussentijds nog vragen hebben, dan kun je contact met ons opnemen via onderstaand telefoonnummer.

De overeenkomst dient in tweevoud (in kleur, enkelzijdig printen) te worden ondertekend door de wethouder(s). Wij 
ontvangen graag zo spoedig mogelijk een ondertekend exemplaar van de samenwerkingsovereenkomst per post 
retour (zonder bijlagen) voor onze administratie.

Over de bijlagen wil ik nog het volgende opmerken: deze worden momenteel aangepast. Zodra ze gereed zijn, zal ik 
jullie alsnog de bijgewerkte bijlagen sturen.

Wij zijn blij de samenwerkingsovereenkomst te kunnen aanbieden waarmee Jongeren Op Gezond Gewicht en jouw 
gemeente weer een samenwerking aangaan. Bijgesloten ontvang je de samenwerkingsovereenkomst met de 
bijbehorende bijlagen.
Jullie opmerkingen heb ik verwerkt, de zin dat JOGG als paraplu wordt gebruikt voor de activiteiten betreft gezonde 
voeding en meer bewegen heb ik uit het contract gehaald.

KI gezonde jeugd 

gezonde toekomst

Van: JOGG-backoffice <Backoffice@iogg.nl>
Verzonden: maandag 9 december 2019 14:39
Aan: r.blom@huizen.nl; l.mercx@huizen.nl
CC: Jaap de Wit <Jaap.dewit@iogg.nl>; Jacobien Doornbos <iacobien.doornbos@iogg.nl>: Mark Lensselink 
<mark.lensselink@iogg.nl>: Nathalie van Bladeren <nathalie.vanbladeren(S)iogg.nl>: Ellis Koster 
<ellis.koster(5)iogg.nl>
Onderwerp: Ter ondertekening: samenwerkingsovereenkomst 2e fase gemeente Huizen vanaf 01-01-2020

Jacobien Doornbos
Secretaresse

T: 070 219 22 65 M: 06 57024875
A: Casuariestraat 5(2511 VB Den Haag
P: Postbus 47963 | 2504 CG Den Haag
W: www.jogy.ni
E: iacobien.doornbos@ioqq.nl
Op donderdag ben ik vrij.

Jacobien Doornbos
Secretaresse
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W: www.ionqerenopqezondqewicht.nl

Bezoek:

Post:

3

Casuariestraat 5
2511 VB Den Haag

Postbus 47963
2504 CG Den Haag

E: iacobien.doornbos@ioqq.nl
M: +31 6 57 02 48 75 
T: +31 70 219 22 65
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Dijkers, Angelique

Hi Lilian,

Hi Andries,

Dankje.

Hi Andries,

Dank!

Met vriendelijke groet,

Lilian Matton

1

Groet,
Andries

Lizzy belde mij afgelopen vrijdag om te vertellen dat jullie de budgetten voor voortgang JOGG hadden gevonden. 
Deze heb ik verwerkt in het B&W advies. Wil je hier nog even een schriftelijk akkoord op geven?
Dan kan Petra tekenen en het voorstel verder brengen.

Rebel, Andries
vrijdag 3 juli 2020 11:27
Matton, Lilian
Fili US, Petra
RE: B&W voorstel JOGG
20200703 BW advies Voortzetten JOGG.docx

Van: Matton, Lilian <l.matton@huizen.nl> 
Verzonden: dinsdag 30 juni 2020 09:24 
Aan: Rebel, Andries <a.rebel@huizen.nl> 
CC: Filius, Petra <p.filius@huizen.nl> 
Onderwerp: RE; B&W voorstel JOGG

Fijne vakantie gehad?
Zou je nog even schriftelijk akkoord willen geven op het JOGG B&W voorstel? 
Dan kan deze verder:)

Het voelt als een tijd geleden, maar mijn vakantie was zeker prettig©.
Met betrekking tot het voorstel heb ik wat wijzigingen aangebracht in de financiële paragraaf (zie bijlage). Dit in 
overleg met Lizzy zodat de bedragen er nu goed in staan. Zo is het voorstel wat mij betreft dus akkoord.

Van: Matton, Lilian
Verzonden: woensdag 17 juni 2020 11:59
Aan: Rebel, Andries <a.rebel@huizen.nl> 
CC: Filius, Petra <p.filius(S)huizen.nl> 
Onderwerp: B&W voorstel JOGG

Groet,
Lilian

Van: 
Verzonden: 
Aan; 
CC: 
Onderwerp: 
Bijlagen:
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Gemeente Huizen

2

Lilian Matton I Beleidsadviseur Sociaal Domein I Gemeente Huizen I Postbus 5 - 1270 AA Huizen 1 tel. 06-83179386 I e- 

mail: l.matton@huizen.nl I werktdagen: maandag, dinsdag, woensdag en donderdag
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Lensen, Tanja

Akkoord.

Met vriendelijke groet,

Dag Maarten,

Hierbij stuur ik je het conform voorstel voortzetten JOGG.

Graag je digitaal akkoord.

Niet aanwezig op woensdagmiddag

1

Maarten Hoelscher | wethouder 1 Gemeente Huizen | Postbus 5 - 1270 AA Huizen | T (035) 528 13 27 | 
M 06 15 14 47 28 I m.hoelscher@huizen.nl I www.huizen.nl

Met vriendelijk groet,
Tanja Lensen

From: Lensen, Tanja <t.lensen@huizen.nl>
Sent: Monday, July 13, 2020 1:58:21 PM
To: Hoelscher, Maarten <m.hoelscher@huizen.nl> 
Subject: Conform voortzetten JOGG

Hoelscher, Maarten 
maandag 13 juli 2020 14:13 
Lensen, Tanja
Re: Conform voortzetten JOGG

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp:

Cenieenle Huizen

Tanja Lensen | Bestuurssecretariaat | Gemeente Huizen | Postbus 5,1270 AA | Graaf Wichman 10,1276 KB | 
T (035) 528 1332 | t.lensen@huizen.nl | www.huizen.nl


