
 

 

 

Datum 

17 maart 2022 

Onderwerp 

Input VNG voor CD Leefstijlpreventie 24 maart 

 

Geachte dames en heren, 

 

Donderdag 24 maart a.s. debatteert u met staatssecretaris van Ooijen over Leefstijlpreventie. Het 

debat stond gepland voor 18 november maar is uitgesteld. Indertijd stuurden we u onze inbreng. Nu 

ontvangt u van ons een geactualiseerde versie daarvan.   

De VNG steunt de ambitie in het Regeerakkoord gericht op versterking van preventie, publieke 

gezondheid en een steviger inzet op een gezonde leefstijl. Mensen positief gezonder laten leven en 

een veerkrachtiger samenleving realiseren gaat niet vanzelf.  

In de propositie ‘De winst van het sociaal domein’ benoemen de gemeenten het belang van een 

samenhangende aanpak van bestaanszekerheid, kansengelijkheid én gezond leven. Want 

‘gezondheid’ gaat voor ons over veerkracht, over meedoen in de maatschappij, over betekenisvol 

werk of andere activiteiten en over de omgeving waarin iemand leeft.  

We constateren dat niet iedereen in de omstandigheden verkeert waarin hij of zij zelf gezonde 

keuzes kan maken. Juist hier ligt de opdracht voor Rijk en gemeenten om gezamenlijk te zorgen voor 

een sociale en fysieke omgeving waarin mensen gezonde keuzes kunnen maken. Niet voor niets is 

deze rol in de wet Publieke Gezondheid bij gemeenten belegd. Gemeenten zijn lokaal en regionaal de 

partij die de benodigde integrale inzet kan invullen en regisseren vanuit de bestaande relaties met 

partners zoals zorgverzekeraars of GGD’en.  

Om deze maatschappelijke ambitie met elkaar te realiseren, is het echter wel zaak om het 

gezondheidszorgstelsel te verbeteren met een investering in een krachtige regierol voor 

gemeenten: 

1. Verbeter het gezondheidszorgstelsel met een investering in een krachtige rol voor gemeenten via 

bestuurlijke afspraken en wettelijke verankering van de preventie-opdracht in wetgeving; 

2. Zet de beweging van lokale en regionale preventieakkoorden onverminderd door en vervang 

incidentele financiering over losse projecten en /programma’s door een bredere, structurele 

inzet aan gemeenten voor versterking van lokaal gezondheidsbeleid en publieke gezondheid; 

3. Draag als Rijk zorg voor health in all policies, zoals de invoering van de belasting op 

suikerhoudende dranken of investeren in een gezonde leefomgeving, waarmee het voor 

gemeenten en haar partners minder dweilen met de kraan open wordt. 
 

Hieronder werken we deze punten uit. 

 

 

https://vng.nl/nieuws/propositie-de-winst-van-het-sociaal-domein


1. Verbeter het zorgstelsel met een investering in een krachtige rol voor gemeenten  
Om investering in preventie te laten lonen, is het van belang dat Rijk, gemeenten en 

zorgverzekeraars, als betrokken beleidsbepalers en financiers, met elkaar langjarig werken aan één 

en dezelfde opdracht. De onderlinge verdeling van taken en verantwoordelijkheden op landelijk, 

regionaal en lokaal niveau ten aanzien van de preventieve inzet kan daarin een stuk scherper.  

Het vraagt regie om het effect van de inzet van alle actoren te optimaliseren. Deze bestuurlijke rol is 

bij uitstek een rol voor gemeenten. Graag werken we met de staatssecretaris en onze partners 

daartoe een heldere preventie-infrastructuur uit. Op regionale schaal zijn de huidige werkstructuur 

tussen gemeenten en zorgverzekeraars, de bijbehorende regio-indeling en maatwerk op basis van de 

regiobeelden uitgangspunten voor ons. Gemeenten en zorgverzekeraars voelen zich daar 

gezamenlijk verantwoordelijk voor en brengen daarover binnenkort een krachtig statement naar 

buiten waarin ze benoemen hoe zij lokaal en in de regio de regie kunnen pakken in het werken aan 

een gezonder Nederland.  

Voor de korte termijn willen gemeenten bestuurlijke afspraken maken met het Rijk en tegelijkertijd 

voor de langere termijn werken aan  aanscherping van wetgeving en randvoorwaarden ten aanzien 

van taken, verantwoordelijkheden en benodigde randvoorwaarden.  

Daarbij kunnen landelijke kaders helpen, maar gemeenten moeten de vrijheid hebben om met 

zorgverzekeraars, GGD’en, het bedrijfsleven, sociaal-maatschappelijke en medische partners op 

lokaal niveau tot maatwerk te komen. Het is belangrijk dat de wetgever voldoende ziet en erkent dat 

het alleen samen met gemeenten en andere lokale publieke en private partijen tot verbetering van 

de aanpak van preventieve gezondheid kan komen. Voor een gelijkwaardig speelveld, vraagt dit ook 

een spiegelbepaling in de Zvw voor gezondheid en preventie ten opzichte van de Wpg, Jeugdwet en 

Wmo.  

 

2. Duurzame investering in lokale en regionale uitvoering 
De aanpak van gezondheidsvraagstukken vraagt ook om een langjarige inzet van zowel rijk als 

gemeenten. Zoals ook geadviseerd in het Verwey Jonker-advies 'Versterking van de publieke 

gezondheid': kom tot een langdurige, programmatische aanpak voor brede maatschappelijke en 

individuele gezondheidswinst.  

De lokale en regionale uitvoering van preventie en publieke gezondheid is gebaat bij een 

voorspelbaar, structureel budget dat kan worden ingezet voor lokaal gezondheidsbeleid, 

preventieakkoorden en inzet van de GGD. Gemeenten omarmen als opdrachtgever een stevige rol 

van de gemeenschappelijke gezondheidsdiensten en onderstrepen het eerder genoemde advies van 

Verwey-Jonker om te kunnen investeren in de kwantiteit en kwaliteit van GGD’en. Dit betreft niet 

enkel de inzet op infectieziektenbestrijding, maar juist de bredere preventie-opdracht van de GGD. 

Dit is voorwaardelijk voor een uitvoerende rol van de GGD in de regionale preventie-infrastructuur 

met gemeenten en zorgverzekeraars. En ook voorwaardelijk om ‘schokken’ naar de toekomst, zoals 

mentale gezondheid van jeugd/jongeren voortkomend uit de coronacrisis (zie ook: Dashboard 

corona) met elkaar het hoofd te bieden. 

Daarnaast  pleiten gemeenten voor bundeling van losse, vaak incidentele programmabudgetten naar 

één structureel geoormerkt budget via het Gemeentefonds voor versterking van lokaal 

gezondheidsbeleid en publieke gezondheid. Met de staatssecretaris gaan we graag in gesprek over 

een werkwijze waarin de opgebouwde kennis en expertise vanuit deze landelijke programma’s in 

https://www.verwey-jonker.nl/wp-content/uploads/2021/06/321080_Versterking_van_de_publieke_gezondheid_WEB.pdf
https://www.verwey-jonker.nl/wp-content/uploads/2021/06/321080_Versterking_van_de_publieke_gezondheid_WEB.pdf
https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/landelijk-dashboard-sociale-impact-corona/mentale-weerbaarheid
https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/landelijk-dashboard-sociale-impact-corona/mentale-weerbaarheid


samenhang en gericht ter beschikking komen en blijven, ter ondersteuning van de gemeentelijke 

uitvoeringspraktijk.  

 

3. Health in all policies; lokaal en nationaal moeten elkaar versterken 

Als vervolg op het Nationaal Preventieakkoord hebben zo’n 300 gemeenten de afgelopen periode 

lokale of regionale preventieakkoorden gesloten met private en publieke partijen. Het leidend 

principe daarbij is Health in All Policies, de integrale aanpak van het gezondheidsvraagstuk vanuit 

meerdere disciplines.  

Gemeenten willen de lokale preventieakkoorden in die geest verder ontwikkelen en verdiepen. Zij 

pleiten er daarom voor dat de  financiële ondersteuning van het Rijk hiervoor kan doorlopen. Zie ook 

de mede door de VNG ondertekende brief van de Initiatiefgroep Preventieakkoord. 

Gezond gedrag komt makkelijker tot stand in een omgeving die daartoe uitnodigt of waarin 

gezondheidsschadelijke effecten worden teruggebracht. Om die reden maakt VNG hier werk van en 

lanceert in de week van 28 maart het position paper Samenwerking aan de gezonde leefomgeving. 

Maar het mag duidelijk zijn dat de lokale aanpak ook zeer is gebaat bij flankerend beleid op landelijk 

niveau. U kunt de staatssecretaris oproepen op nationaal niveau ongezond gedrag te ontmoedigen, 

de belasting op suikerhoudende dranken is daartoe een begin. Gemeenten hebben ook dringend 

behoefte om  wettelijke mogelijkheden te krijgen om in te grijpen in een ongezonde leefomgeving, 

zie hiervoor de brief van de G4 en gemeente Ede. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ser.nl/-/media/ser/downloads/thema/gezondheid-en-preventie/brief-initiatiefgroep-preventieakkoord.pdf?la=nl&hash=886A1516FD37FCE6DDAEA3B46427D607
https://agendastad.nl/content/uploads/2021/01/20210121-Brief-aan-stas-P.-Blokhuis-over-wettelijke-basis-gezonde-voedselomgeving.pdf

