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Geacht raadslid, 

 

Graag vragen wij uw aandacht voor bevordering van gezondheid en preventie van ziekte, een werkveld 

waarin gemeenten en GGD nauw samenwerken. Een onderwerp dat  tijdens deze coronapandemie zeer 

actueel is.  

 

Aanleiding voor deze brief is het Nationaal Preventie Akkoord en de vraag naar de lokale en regionale 

vertaling. Daarnaast maken wij van de gelegenheid gebruik om in deze brief verbinding te leggen met het 

onlangs gehouden RIVM coronaonderzoek. De resultaten zijn op onze website te vinden. Uit de resultaten 

van dat onderzoek blijkt namelijk dat leefstijl, het gedrag en de leefomgeving veel invloed hebben op het 

voorkomen en doorstaan van de COVID-19.  

 

De basis van de samenwerking tussen gemeenten en GGD is vastgelegd in de Wet publieke gezondheid, 

waarin als taak van de GGD staat beschreven: het bijdragen aan opzet, uitvoering en afstemming van 

preventieprogramma’s, met inbegrip van programma’s voor de gezondheidsbevordering. 

Dat de GGD ‘bijdraagt’ impliceert dat verschillende partijen een rol hebben. Met de verschillende transities 

(jeugdzorg, Wmo en participatie) zijn gemeenten, de laatste jaren nadrukkelijker als partner en 

belanghebbende in beeld. Daarnaast is steeds duidelijker geworden, dat niet alleen ‘gedrag’, maar ook de 
inrichting van de openbare ruimte een factor van belang is in relatie tot gezondheid.  

Daarom zetten wij in op het meenemen van gezondheidsaspecten bij ruimtelijke beslissingen, mede aan 

de hand van de Omgevingswet.  

Werken vanuit het concept ‘positieve gezondheid’ tenslotte heeft met zich meegebracht dat we inmiddels 
veel breder naar gezondheid kijken, en dat we er ons van  bewust zijn geworden dat ook zaken als 

‘zingeving’ en ‘meedoen’  een belangrijke bijdrage leveren aan gezondheid en welzijn. 
 

Op landelijk niveau hebben zaken als ‘vergrijzing’, ‘schaarste in de zorg’ en ‘steeds oplopende kosten’ een 
nieuwe impuls gegeven aan de noodzaak tot preventie. Dit heeft erin geresulteerd dat in november 2018 

een Nationaal Preventie Akkoord is gesloten. Tal van nieuwe partijen, met name vanuit het bedrijfsleven, 

hebben zich daarbij aangesloten. Er is landelijk gekozen om de focus te leggen op drie thema’s met een 
grote impact op de volksgezondheid: roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik.  

 

https://www.regiogv.nl/privacyverklaring/
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De Vereniging Nederlandse Gemeenten en GGD GHOR Nederland, zijn medeondertekenaar van dit 

Akkoord. Daarmee is voor gemeenten en regio’s de vraag actueel of in aansluiting op het nationaal 
akkoord, ook lokale of regionale akkoorden gesloten zouden moeten worden.  

In Gooi en Vechtstreek wordt op de thema’s van het nationaal akkoord, net als op andere thema’s, al 
intensief samengewerkt met veel partijen en zijn er verschillende overeenkomsten  gesloten. Als regio 

hebben we ons bijvoorbeeld verbonden aan het nationale programma ‘Alles is Gezondheid’ en ook in het 
kader van de Rookvrije Generatie, Jongeren op Gezond Gewicht en NIX 18 zijn afspraken gemaakt.  

Om die reden  bundelen wij de bestaande initiatieven en afspraken in een regionaal preventieprogramma. 

Naast een beschrijving van de ambitie, vindt u hier een globaal overzicht van de activiteiten die worden 

ondernomen om die ambitie mogelijk te maken. 

  

Met vriendelijke groet, 
 
<naam wethouder> 

https://www.ggdgv.nl/voor-professionals/samen-voor-gezond/regionaal-preventieprogramma/

