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Inleiding 
Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Paul Blokhuis 
presenteerde op 23 november 2018 het Nationaal Preventieakkoord om de gezondheid 
van alle Nederlanders te bevorderen. Dit akkoord richt zich vooral op het terugdringen 
van gezondheidsschade door roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik. De 
Rijksoverheid heeft via de VNG budget beschikbaar gesteld aan gemeenten om een 
lokaal preventieakkoord op te stellen dat aansluit bij het nationaal preventieakkoord. Dit 
budget hebben we aangevraagd en is ook toegekend (Z.330080/D.203056). Daarna is 
er een werkgroep gestart om te komen tot een lokaal Leefstijlakkoord. Op basis van dit 
akkoord kan voor 8 juni 2021 een uitvoeringsbudget worden aangevraagd voor een 
periode van drie jaar 10.000 per jaar).

Centrale vraag 
Stemt het college in met het mandateren van de wethouder gezonde leefstijl om het 
Lokaal Leefstijlakkoord Woudenberg mede te ondertekenen en het aanvragen van het 
uitvoeringsbudget van jaarlijks E 10.000 voor een periode van drie jaar?

Korte toelichting Leefstijlakkoord Woudenberg 
In Woudenberg gaan we voor vier ambitieuze thema's. We sluiten aan bij de drie 
thema's uit het landelijk preventieakkoord en als vierde thema hebben we gezonde 
leefstijl brede aanpak toegevoegd omdat we uitgaan van positieve gezondheid en 
gezonde leefstijl zien als een samenhangend geheel.
Alle relevantie organisaties in Woudenberg hebben via een vragenlijst aangegeven dat 
ze zich kunnen vinden in deze thema's. In overleg met lokale samenwerkingspartners 
heeft het kernteam de thema's uitgewerkt in ambities en acties. Die worden samen met 
ons netwerk van partners de komende jaren verder uitgebreid. Hieronder staan per 
thema de acties genoemd.

Gezonde leefstijl, brede aanpak 
Acties:
o Centering Pregnancy (een vorm van prenatale zorg waarbij zwangere vrouwen 

tijdens een aantal groepsbijeenkomsten ervaringen met elkaar uitwisselen en 
elkaar kunnen ondersteunen bij een gezonde leefstijl).

o Gezonde leefstijl kwetsbare groepen (inzicht krijgen in de behoeften van deze 
doelgroep en op basis daarvan activiteiten en/of ondersteuning opzetten).

o Fonds Burgerinitiatieven gericht op het bevorderen van een gezonde leefstijl,
financieel ondersteunen.

o Welzijn op recept (in plaats van een recept voorschrijven, verwijst de huisarts 
deze patiënten door naar een welzijnscoach).

Gezond bewegen en op gezond gewicht 
Acties:
o Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG)/Gezonde School op brede schaal invoeren.
o Aanbod `Gezonde sportkantine' verbeteren en aantrekkelijker maken.
o Stimuleren van fietsgebruik in Woudenberg.
o Samenhang buurtsportcoach en gezonde leefstijl interventie versterken.
Stoppen met roken 
o Rookvrije omgeving gemeentehuis en gemeentewerf.
o Rookvrije speeltuinen.
o Stoptober lokaal actiever onder de aandacht brengen.
o Rookvrije sportaccommodaties.
Verminderen problematisch alcoholgebruik 
o Een webinar over het drinkgedrag van ouders en de invloed daarvan op hun 

kinderen.
Verminderen van alcohol onder ouderen via leefstijlactiviteiten.
Alcoholgebruik bij sportverenigingen bespreekbaar maken via het sportcafé.
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Beoogd resultaat 
Een gezonde leefstijl voorjong en oud zodat alle Woudenbergers kunnen opgroeien en 
leven in een gezonde leefomgeving. Door samenwerken met lokale partners en 
samenhang tussen initiatieven te vergroten willen we zoveel mogelijk barrières 
wegnemen zodat een gezonde leefstijl voor iedereen bereikbaar wordt.

Kader 
Beleidskader sociaal domein 
Nationaal Preventieakkoord 2018 

Argumenten 
De thema's sluiten aan bij het Nationaal preventieakkoord en daarmee wordt 
voldaan aan de voorwaarde dat tenminste 2 thema's moeten aansluiten.
De gekozen thema's sluiten aan bij het beleidskader Sociaal Domein en positieve 
gezondheid.
Via een vragenlijst en overleggen met lokale partners hebben we vastgesteld dat 
er draagvlak is voor de gekozen thema's en acties.

Duurzaamheid en inclusie 
Met de acties waarmee we aan de slag gaan, zetten we zoveel mogelijk in op het 
bereiken van een gedragsverandering zodat ze ook een langdurig effect hebben.
De interventies zijn voor een deel gericht op het bereiken van kwetsbare groepen omdat 
juist deze groepen baat kunnen hebben bij een extra steuntje in de rug voor het 
ontwikkelen van een gezonde leefstijl.

Draagvlak 
Een kernteam bestaande uit professional gezondheid GGDrU, team samenleving van De 
Coöperatie de Kleine Schans, beleidsadviseurs sociaal domein met ondersteuning van 
BMC heeft het leefstijlakkoord opgezet. Daarbij is input opgehaald bij diverse partners 
op de diverse thema's. Alle relevantie lokale organisaties in Woudenberg hebben een 
vragenlijst ontvangen waarin ze konden aangeven welke thema's ze steunen en of ze 
mee willen werken aan het vervolg. 20 organisaties hebben gereageerd.
Het kernteam lokaal sportakkoord is betrokken en afgesproken is om bij de uitvoering 
van het lokaal sport- en leefstijlakkoord samen op te trekken.
Via een subsidie bewonersinitiatieven gezonde leefstijl willen we ook inwoners actiever 
betrekken.

Beoogd resultaat 
Door het ondertekenen van het lokale Leefstijlakkoord en het aanvragen van het 
uitvoeringsbudget krijgen we voor drie jaar extra middelen om in te zetten op de 
thema's van het Leefstijlakkoord. Het Leefstijlakkoord draagt ook bij aan de realisatie 
van de doelstellingen van het uitvoeringsplan Sociaal Domein.

Financiële consequenties 
Met het Leefstijlakkoord Woudenberg kan er aanspraak worden gemaakt op een 
uitvoeringsbudget voor 2021,.2022en 2023 per jaar). Het ministerie van 
VWS kent dit budget toe. Dit budget is een doeluitkering en kan alleen worden besteed 
aan de implementatie en uitvoering van de ambities en actiepunten van het Lokaal 
Preventieakkoord. Een kernteam bepaalt in overleg met de lokale partners waaraan het 
budget wordt besteed.

Aanpak/uitvoering 
De doelstellingen en acties van het Lokaal Sportakkoord en het Leefstijlakkoord 
Woudenberg overlappen elkaar voor een groot deel. Daarom worden de kernteams van 
beide akkoorden samengevoegd. Deze `gezamenlijke' kerngroep coördineert de 
voortgang en monitoring van de diverse activiteiten. De organisatie(s) die 
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verantwoordelijk is voor de organisatie van of meerdere activiteiten dienen 
na afloop een korte evaluatie in (vast format). Jaarlijks wordt de inzet op de doelen 
geëvalueerd en herijkt voor de aanvraag en verdeling van middelen van het 
daaropvolgende jaar.

Communicatie 
Als de subsidie definitief wordt toegekend, brengen we dit in de publiciteit onder andere 
met een persbericht. De direct betrokken lokale partners worden hierover persoonlijk 
geïnformeerd. We zoeken de publiciteit als er resultaten worden geboekt.

Bijlage(n)
Het lokaal Leefstijlakkoord Woudenberg 
Opmerking:
Dit is een concept. We ontvangen hierover nog advies van VNG. Door ziekte 
komt er niet eerder dan half mei pas een advies. We maken nog een 
publieksversie van het akkoord.
Adviesaanvraag voor toekenning uitvoeringsbudget. In aanloop naar de 
definitieve toekenning is vooraf advies aangevraagd bij de VNG of het akkoord 
voldoende is. De VNG heeft nog niet gereageerd.


