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Zoals aangekondigd in de memo van april 2021 over voortgang Kansrijke Start
(registratienummer 1545511), hebben we in de afgelopen tijd een lokaal preventieakkoord
voor Purmerend en Beemster opgesteld. Het gaat om gedeelde ambities op het gebied van
gezondheid van onderwijs, kinderopvang, huisartsen, Dijklander Ziekenhuis, JOGG, Brijder
en WelzijnWonenPlus. Het preventieakkoord is aanvullend op het sportakkoord, waarin
onder andere Clup Welzijn, Spurd, H20, Horizon College en Sportraad Purmerend een grote
rol hebben.
Hierbij bieden we u het Preventieakkoord Purmerend en Beemster graag aan.
Van nationaal naar lokaal akkoord
Een paar jaar geleden zijn landelijk de krachten gebundeld in een Nationaal
Preventieakkoord: de ambities die hierin staan benoemd moeten ervoor zorgen dat
Nederlanders gezonder (gaan) leven. Gemeenten hebben de mogelijkheid om ook lokaal
een akkoord te sluiten met inwoners en instellingen om in de eigen gemeente gezondheid te
bevorderen. Wij zien het akkoord vooral als een goede kans om partners en initiatieven met
elkaar te verbinden.
Het preventieakkoord rust op 3 pijlers: minder roken, minder overgewicht en minder alcohol.
Gemeenten zijn vrij om daar nog andere pijlers aan toe te voegen. Mocht u meer willen
weten over het Nationaal Preventieakkoord, klik dan op deze link.
Ook in Purmerend en Beemster zijn veel instellingen en initiatieven gericht op gezondheid.
Immers, praktisch alles wat we doen treft het welzijn van onze inwoners. Met veel
instellingen zijn we hierover in gesprek.
Voor het lokale akkoord hebben we ervoor gekozen om de ambities die met onze instellingen
zijn ontstaan de afgelopen tijd, te bundelen en deze voor te leggen aan een grotere groep
lokale onderwijs- en welzijnsinstellingen van beide gemeenten. Op deze manier is er een
gezamenlijke prioritering gegeven aan de ambities, zodat we daar vanuit het
preventieakkoord op kunnen inzetten. Het preventieakkoord is een goede gelegenheid om in
de volle breedte samen te werken.
Het vervolg
In de bijlage vindt u het Preventieakkoord van Purmerend en Beemster. Veel van de
ambities komen u vast bekend voor, want ze zijn verzameld vanuit allerlei stukken die eerder
zijn opgeleverd (denk aan: nota gezondheidsbevordering, sportvisie, onderwijsagenda,
sportakkoord, etc).
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Ieder van deze stukken kent een uitvoeringsagenda en het is belangrijk om hierop aan te
haken, zodat de middelen vanuit het preventieakkoord aan de juiste ambities worden
besteed en deze versterken. Het is een dynamisch proces.
In het akkoord leest u waar de ondertekenaars graag de nadruk op willen zien, daarbij valt te
denken aan:
• Preventielessen in het onderwijs → Samen met het onderwijs worden
preventielessen gericht vormgegeven, waarbij aandacht is voor thema’s als roken,
alcohol, gamen, drugs en sexting.
• Gezonde(re) scholen en sportkantines → Samen met Spurd, JOGG en onderwijs
gaan we aan de slag met gezonde(re) scholen, sportkantines en -terreinen. Denk
hierbij ook aan rook- en alcoholvrij.
Maar ook initiatieven als de Baby Groente Tas (en het vervolg) zouden hierbij kunnen
passen.
Op 18 mei 2021 heeft de VNG positief geadviseerd over het preventieakkoord. Hiermee kon
het uitvoeringsbudget worden aangevraagd: 40.000 euro voor Purmerend en 10.000 euro
voor Beemster, gedurende 2 jaar.
Het preventieakkoord wordt gesteund door vele onderwijs- en welzijnsinstellingen en wordt
binnenkort officieel ondertekend door wethouder Rotgans en mijzelf, als wethouders
Gezondheid.
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