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Geachte mevrouw Van den Beukel, 
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  14-074 

Op 29 november heeft u ons enkele vragen gesteld over het lokale preventiebeleid en gezondheid. 

Dit naar aanleiding van het Nationaal Preventieakkoord dat onlangs door staatssecretaris Blokhuis 
van VWS met meer dan 70 maatschappelijke partners is gesloten. 

In deze brief beantwoorden wij uw vragen. 
 

1. Welke preventieprogramma’s heeft de gemeente Hengelo om inwoners gezonder te maken? 
Gezondheid maakt integraal onderdeel uit van ons beleidsplan Met Respect. Belangrijke onderdelen 

hiervan zijn: meer aandacht voor preventie en vroegsignalering en een verschuiving van maatwerk 
naar voorliggende voorzieningen. Begin 2019 komen we met een actieplan lokale gezondheid en 

een actieplan preventie. Daarin proberen we zo volledig en integraal mogelijk de samenhang 
tussen de verschillende beleidsterreinen te verduidelijken. We nemen hierin ook het Nationaal 

Preventieakkoord als beleidskader mee. Ook geven we een overzicht van de projecten, activiteiten 
en programma’s die we (laten) uitvoeren.  

 
Preventie is een breed begrip. Dan gaat het bijvoorbeeld over programma’s op het gebied van het 

stimuleren van een gezonde leefstijl en ook over gerichte opvoed- en opgroeiondersteuning aan 
(kwetsbare) ouders van jonge kinderen. Tot preventie behoren ook activiteiten gericht op het 

terugdringen en voorkomen van schoolverzuim. Zo ook onze inzet op een goede zorgstructuur 
rondom vindplaatsen, zodat professionals eerder problemen kunnen signaleren. De aandacht voor 

een gezonde fysieke leefomgeving en het stimuleren van participatie van kwetsbare doelgroepen 
valt ook onder preventie. 

 
Voor wat betreft het thema ‘stimuleren van een gezonde leefstijl’ hebben we diverse programma’s, 

zoals Gezonde Toekomst Dichterbij, Voel je Goed, Cool2Bfit, Smakelijk Bewegen en Fruit op 
School. Daarnaast worden er voorlichtingsprogramma’s over verantwoord middelengebruik 

uitgevoerd en werken we actief mee aan een rookvrije generatie. Ook zijn er vele activiteiten 
vanuit sportstimulering en stimuleren we een beweegvriendelijke buitenruimte. 

 
2. Beschikt de gemeente Hengelo over een analyse van lokale gezondheidsvraagstukken? 

Door verschillende landelijke, regionale en lokale monitoren en onderzoeken met betrekking tot 
gezondheid hebben we een goed beeld van de lokale gezondheidsvraagstukken. GGD Twente 

bundelt en analyseert deze informatie. Als input en onderlegger voor ons actieplan lokale 
gezondheid heeft GGD Twente een lokale factsheet gemaakt. Deze factsheet is als bijlage 

opgenomen bij het actieplan lokale gezondheid. Daarin staan onder andere gegevens over het 
middelengebruik en overgewicht.  

 
3. Wordt bij reeds lopende initiatieven gekeken naar innovatieve werkwijzen en resultaten 

daarvan inclusief de vraag hoe deze te bevorderen? 
We zijn continu bezig om bestaande en nieuwe initiatieven en projecten te beoordelen, evalueren 

en waar nodig en mogelijk bij te sturen. We willen de beschikbare inzet van menskracht en 
middelen uiteraard zo efficiënt en effectief mogelijk inzetten.  

Sommige projecten en activiteiten worden betaald uit tijdelijke middelen. Als blijkt dat sommige 
interventies goed werken en we deze willen borgen, dan gaat dat soms ten koste van andere 

activiteiten. Gaandeweg proberen we met onze partners in het veld op basis van resultaten tot 



 

 
 

 
 

Bladnummer Zaaknummer Uw kenmerk 
2 2305059  

Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente. 

   

 Bezoekadres  E-mailadres 

 Hazenweg 121 gemeente@hengelo.nl 

  Telefoonnummer 

  14-074 

verbeteringen te komen. Ons uitgangspunt hierbij is zinnige en zuinige zorg, met ruimte voor 

innovatie. 
 

4. Wordt er (waar mogelijk) aangesloten op bestaande keten- of samenwerkingsafspraken op het 
terrein van gezondheid en zorg vanuit lopende programma’s? 

Vanuit het sociaal domein pakken we de opgaven op het gebied van preventie en gezondheid 
integraal op. Daarin werken we met diverse partners samen op veel verschillende thema’s. Zowel 

intern als extern. Zowel lokaal als regionaal en soms zelfs landelijk.  
Zo participeert Hengelo bijvoorbeeld in het landelijke programma Gezond in de Stad; maken we 

regionale afspraken met zorgverzekeraars; werken we met alle 14 Twentse gemeenten en GGD 
Twente samen aan de Bestuursagenda Publieke Gezondheid. 

 
Het Nationale Preventieakkoord zal ertoe leiden dat wij onze huidige inzet op het gebied van 

alcoholmatiging, roken en gezond gewicht tegen het licht houden en daar waar nodig en mogelijk 
zullen aanpassen in de context van het landelijke akkoord. Begin 2019 gaan we bijvoorbeeld ons 

preventie- en handhavingsplan Alcohol actualiseren. Daarin kunnen we al belangrijke stappen 
zetten als het gaat om een lokale vertaling van het landelijke akkoord. 

 
5. Wordt de verbinding met het Nationaal Sportakkoord en regionale zorgakkoorden gelegd? 

Jazeker! De 14 Twentse gemeenten hebben eind 2017 een gezamenlijke notitie Sport en Bewegen 
in Twente gemaakt, die door alle colleges bekrachtigd is. Daarmee lopen we al vooruit op de – nog 

te ontwikkelen -  regionale sportakkoorden die er in Nederland moeten komen. Vanuit regionale 
visie werken we in een aantal werkgroepen samen aan een specifieke thema’s. De gemeente 

Hengelo is de trekker op het thema ‘Gezonde en Vitale Samenleving’. Onder dit thema valt onder 
andere ook het stimuleren van rookvrije sportaccommodaties. Vanuit de werkgroep zetten we 

gezamenlijke acties uit en daarin kunnen we prima de verbinding maken met het 
preventieakkoord. 

 
Daarnaast past het preventieakkoord prima in de langjarige regionale visie op publieke gezondheid 

zoals deze op dit moment in ontwikkeling is. In december jl. is in de bestuurscommissie Publieke 
Gezondheid besloten dat GGD Twente op korte termijn een quickscan maakt van het 

preventieakkoord en hierbij kijkt naar de relevantie voor GGD Twente en de Twentse gemeenten. 
Onze huidige wijze van werken en de regionale infrastructuur die er ligt bieden kansen om 

specifieke afspraken te maken voor een regionale invulling van het landelijke preventieakkoord. 
Een vertegenwoordiging van het ambtelijk overleg PG en de GGD Twente gaan dit de komende 

periode verkennen. 
 

We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 

Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van Hengelo, 

de secretaris,    de burgemeester, 

 
De heer J. Eshuis                                 De heer S.W.J.G Schelberg 


