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Onderwerp: Nationaal Preventieakkoord
Op vrijdag 23 november jl. is het Nationaal Preventieakkoord gelanceerd. De ambitie is om Nederland
gezonder te maken. Alle kinderen hebben recht op een goede start, zodat ze daar hun leven lang
profijt van hebben. Voor het realiseren van de geformuleerde ambities wordt in het preventieakkoord
gesteld dat het van belang is dat de gemeenten met een integrale lokale aanpak inzetten op het
terugdringen van roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik aan deze ambitie bijdragen.
Hiertoe is een omslag nodig van ad hoc initiatieven en goede bedoelingen naar een integrale aanpak.
Vragen:
Is het college met ons eens dat alle kinderen recht hebben op een goede start zodat ze daar hun leven
lang profijt van hebben en dat de gemeente hier een belangrijke bijdrage aan kan leveren?
Zo ja, is het college bereid door het bestaande beleid hierop te intensiveren, te verbreden en een
integrale aanpak op het terugdringen van roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik te
ontwikkelen?
In het kader van bovenstaande vraag en vooruitlopend op een integrale aanpak:
100% rookvrije kindomgeving
Is de gemeente bereid zich in te zetten voor een 100% rookvrije kindomgeving, gericht niet alleen op
rookvrije schoolpleinen, maar ook op rookvrije sportverenigingen, rookvrije kinderboerderij & speeltuin
en rookvrije kinderopvanglocaties?
Gezonde scholen
Is het college bereid om zich in te zetten voor de preventie van overgewicht door een regierol te
pakken in o.a. het:

 stimuleren van Gezonde Scholen (wat breder is dan het stimuleren van schoolmoestuinen) en
Gezonde Kinderopvang?

 meer aandacht voor sportonderwijs in Houten te geven door te zorgen dat er meer
vakgymleerkrachten in het onderwijs komen?
Gezonde sportomgeving
Is het college bereid om een regierol te pakken in het stimuleren van een gezonde sportomgeving door
o.a.:

 het stimuleren van een gezonder aanbod in sportkantines?
 het stimuleren van een expliciet alcoholbeleid in sportkantines?

 het stimuleren van een rookvrije sportvereniging? (zoals bij ‘roken’ genoemd)
Gezonde leefomgeving
Door de leefomgeving goed in te richten kan de gezondheid worden bevorderd.
Is het college bereid om een gezonde leefomgeving als één van de uitgangspunten voor de te
formuleren omgevingsvisie mee te nemen?
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