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Inleiding 
In 2018 is een nationaal preventieakkoord gesloten. Dit akkoord heeft tot doel om de Nederlandse bevolking gezonder te 
maken. Er wordt van gemeenten gevraagd aan te sluiten bij het preventieakkoord. Dit kunnen gemeenten doen door een 
lokaal preventieakkoord te sluiten.  
 
De focus van het nationaal preventieakkoord ligt op het terugdringen van problematisch alcoholgebruik, roken en 
overgewicht. In feite gaat het om het positief beïnvloeden van de leefstijl van mensen. Hiermee is een beweging op gang 
gekomen om samen de schouders te zetten onder het werken aan een gezonde samenleving. Met het uitvoeringsbudget 
voor gemeenten voor 2021, 2022 en 2023 kunnen gemeenten de komende jaren hieraan een flinke impuls geven (€ 
30.000,- per jaar). Het uitvoeringsbudget wordt beschikbaar gesteld via een specifieke uitkering (SPUK), in lijn met de 
lokale sportakkoorden. Dit uitvoeringsbudget kan door lokale partners worden besteed om bestaande initiatieven te 
versterken en/of nieuwe initiatieven op te starten.    
 
Maatschappelijke agenda  
Door aan te sluiten bij het nationaal preventieakkoord en het sluiten van een lokaal preventieakkoord kan ook de 
gemeente Woerden extra inzetten op de doelen die in de Maatschappelijke Agenda zijn gesteld.     
 
Voor het lokaal preventieakkoord maken we een verbinding met het thema ‘gezondheid en bewegen’ uit de 
Maatschappelijke Agenda, welke zich richt op het bevorderen van de positieve gezondheid van onze inwoners met de 
volgende speerpunten:  

1. Sporten en bewegen: wij stimuleren dat alle inwoners kunnen sporten en bewegen en dat inwoners gaan voldoen 
aan de beweegrichtlijnen. Hierbij wordt aangesloten bij het Sportakkoord Woerden; 

2. Gezond gewicht: wij streven naar een gezond gewicht voor alle inwoners maar hebben daarbij specifiek aandacht 
voor jongeren; 

3. Het alcohol- en drugsbeleid richten wij op alle leeftijden. M.b.t. de doelgroep jongeren richten wij ons zowel op de 
jongeren zelf als op hun ouders.  



Hiernaast wordt ook gekeken naar andere zaken die impact hebben op een positieve gezondheid, zoals mentale 
gezondheid en eenzaamheid.  
 
Wat betreft alcohol- en drugsbeleid wordt aangesloten bij het Preventie en Handhavingsplan alcohol 2020-2024. In dit 
plan (19R.00806) werd genoemd dat voor wat betreft preventieve activiteiten zal worden aangesloten bij het regionale 
project Nuchter Verstand. Ook werd benoemd dat eind 2020 een evaluatie zal volgen van dit project. In deze evaluatie is 
geconcludeerd dat de regionale opzet niet langer aansloot bij de lokale behoefte en is regionaal besloten met het project 
te stoppen. De inzet op en aanbod van alcohol- en drugspreventie door de GGDrU blijft, maar wordt in plaats van 
regionaal meer op basis van lokale behoefte georganiseerd. Voor de uitvoering van dit aanbod wordt aangesloten bij de 
preventieakkoorden en waar mogelijk wordt regionale samenwerking gezocht. Binnen de preventieakkoorden van 
Montfoort, Oudewater en Woerden zal op dit thema in ieder geval worden samengewerkt.  
 
  
 
   
 
Kernboodschap 
Na een positief advies van de VNG heeft de gemeente Woerden groen licht gekregen om aan de slag te gaan met een 
Lokaal Preventieakkoord.  
 
   
 
Financiën 
Met het uitvoeringsbudget voor gemeenten voor 2021, 2022 en 2023 kan de gemeente Woerden de komende jaren een 
flinke impuls geven (€ 30.000,- per jaar) aan gezondheidspreventie in de gemeente. Het uitvoeringsbudget wordt 
beschikbaar gesteld via een specifieke uitkering (SPUK), in lijn met de lokale sportakkoorden. Voor het aanvragen van 
het uitvoeringsbudget was een positief advies van de VNG verplicht. Inmiddels hebben we van de VNG een positief 
advies ontvangen en mogen we jaarlijks het uitvoeringsbudget van € 30.000 voor 2021, 2022 en 2023 bij het ministerie 
van VWS aanvragen. Dit uitvoeringsbudget zal door lokale partners worden besteed aan het versterken van bestaande 
initiatieven en/of het opstarten van nieuwe initiatieven.  
 
  
 
   
 
Vervolg 
De inzet van een lokaal preventieakkoord is dat het een gezonde beweging op gang brengt samen met inwoners, 
gemeente(n) en lokale partners. Door het opzetten van thematafels kunnen maatschappelijke partners input leveren op 
de speerpunten van het lokale preventieakkoord en ideeën aanleveren voor afspraken en activiteiten. Gemeenten 
fungeren hierin als regisseur. Er wordt naar gestreefd om in het najaar het eerste preventieakkoord te presenteren. Het 
preventieakkoord zal echter een levend document zijn en in de loop der tijd steeds worden aangepast met interventies en 
acties die op dat moment het hardst nodig zijn. Nieuwe partners kunnen aansluiten als zij de ambities onderschrijven en 
bereid zijn bij te dragen aan de verwezenlijking van de ambities in dit akkoord. Preventie is immers een zaak van lange 
adem, van een langdurige en consistente inzet, van veel partijen in nauwe samenwerking.  
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