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Na Sportakkoord nu ook inzetten op Preventieakkoord
Na het lokaal sportakkoord is het een logische stap geweest om ook in te zetten op het lokaal
preventieakkoord. In januari 2021 is ingestemd met het projectplan preventieakkoord
Koggenland, zodat een aanvraag ingediend is bij de VSG voor de uitvoering van het lokaal
preventieakkoord. De aanvraag is door de VSG goedgekeurd. De preventieformateur is
aangesteld en heeft het proces en het opstellen van het lokaal preventieakkoord voor gemeente
Koggenland begeleid. De VSG heeft voor de periode van drie jaar (2021-2022-2023)
uitvoeringsgeld beschikbaar gesteld. Jaarlijks is € 20.000 beschikbaar, waarvan € 10.000 is belegd
bij de Sportraad Koggenland en € 10.000 is belegd bij de gemeente.
Doel: rookvrije generatie, minder alcoholgebruik en minder overgewicht.
De Koggenlandse invulling van het preventieakkoord is uitgewerkt in het lokaal
preventieakkoord ‘Koggenland vaart wel bij gezondheid’. Er is een kernteam samengesteld
waarin vertegenwoordigers zitten van diverse maatschappelijke organisaties (professionals en
vrijwilligers), ondernemers, ketenpartners, sportraad, adviesraad en gemeente. Het akkoord is
door het kernteam uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma (2021-2022-2023) met daarin
afspraken en maatregelen voor een rookvrije generatie, minder alcoholgebruik en minder
overgewicht. Naast deze thema’s is er ook aandacht voor eenzaamheid en dementie. De
samenwerking, activiteiten en interventies moeten bijdragen aan een gezondere leefstijl van
inwoners, jong en oud.
Concrete invulling van activiteiten
De samenwerking uit zich in een concreet activiteitenprogramma van 2021 tot en met 2023. De
activiteiten zijn gericht op alle inwoners en doelgroepen in de gemeente. Zo worden er
gesprekken gevoerd met verenigingen om hun kantines gezonder te maken, worden er
workshops ‘bewegen met jonge kinderen’ aan pedagogisch medewerkers van kinderopvang
aangeboden, is er subsidie om sportclubs rookvrij te maken, is subsidie voor de aanschaf van een
moestuin bij de kinderopvang, is er in januari weer een IkPas-actie, waarbij een maand lang geen
alcohol wordt gedronken. Gedurende de looptijd van het preventieakkoord kunnen er
activiteiten toegevoegd of verwijderd worden.
Presentatie en ondertekening
Het lokaal preventieakkoord ‘Koggenland vaart wel bij gezondheid’ is onlangs gepresenteerd en
ondertekend door deelnemende partijen. Met de ondertekening van het lokaal
preventieakkoord onderschrijven zij de doelstelling om te komen tot een gezond en gelukkig
Koggenland.
Bijlage: Lokaal preventieakkoord ‘Koggenland vaart wel bij gezondheid’.

