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Geacht College van Burgemeester & Wethouders, 

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt 
de fractie van de VVD schriftelijke vragen aangaande het lokale 
preventieakkoord.  
 
In 2018 is door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) 
het Nationaal Preventieakkoord gesloten, samen met onder andere de 
Rijksoverheid, gemeenten en maatschappelijk betrokken partners. Het doel is 
het terugdringen van roken, problematisch alcoholgebruik en overgewicht. Het 
Nationaal Preventieakkoord stimuleert gemeenten om de landelijke ambities te 
vertalen naar een lokale aanpak.  
 
Daarbij kunnen gemeenten (ook wij als gemeente Barneveld) aanspraak maken 
op financiële ondersteuning vanuit het Rijk. De hoogte van de financiële bedrag 
is afhankelijk van het aantal inwoners per 1 janauri 2019. Naar onze inschatting 
(aan de hand van de informatie van de rijksoverheid en het aantal inwoners per 
bovengenoemde datum) maken wij aanspraak op € 30.000 euro per jaar. 
 
Aanvraag 
Uit de informatie van de website (van de rijkoverheid) blijkt dat aanvragen voor 
2021 in een periode van 18 janauri tot en met 7 juni 2021 moeten worden 
ingediend. Daarnaast blijkt uit de informatie dat in 2022 en 2023 deze financiële 
regeling nogmaals beschikbaar worden gesteld door het ministerie van VWS.  
 
VNG 
Uit de informatie van de website (van de rijksoverheid) blijkt dat dat de 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) een speciale 
ondersteuningsteam heeft ingericht. Die kunnen op verschillende manieren een 
bijdragen leveren bij het opstellen van het preventieakkoord.  
 
  



 

 

Naar aanleiding van de informatie van het ministerie van VWS over het 
preventieakkoord en over de ondersteuningsmogelijkheden vanuit het VNG 
heeft de VVD de volgende vragen: 
 

1. Is het college (voor deze schriftelijke vragen) op de hoogte van deze 
regeling bij de Rijksoverheid en het VNG? 

2. Is het college bereid om in de aanvraagperiodes van 2021, 2022 en 
2023 een aanvraag in te dienen?  

3. Is het college bereid om de expertise in te schakelen van het VNG voor 
het opstellen van dit preventieakkoord?  

4. Is het college met ons eens dat dit preventieakkoord aanleiding geeft 
om bepaalde aanpakken, interventies en beleidsplannen mogelijk 
samen te voegen?  

 
Wij zien u reactie op de vragen te gemoed.   
 
Met vriendelijke groet,  
 
VVD Fractie  
 
Theo Bos   Sandra Reemst  
Fractievoorzitter & Raadslid  Raadslid 
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