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Onderwerp: Beantwoording art. 38 vragen lokaal preventieakkoord

Geachte heer Visser,
Op 26 maart 2021 heeft u vragen gesteld ex art. 38 RvO inzake het lokaal preventieakkoord.
Met deze brief geven wij antwoord op uw vragen. Hieronder is uw vraag steeds cursief weergegeven
waarna het antwoord van het college volgt. Voor een compleet beeld van de context voegen wij uw
brief bij deze antwoordbrief.
1. Bent u het met de ChristenUnie eens dat we in Haarlem met een lokaal preventieakkoord
goede stappen kunnen zetten op het gebied van gezondheidspreventie? En ook dat we op die
manier echt gezonde, lokale keuzes kunnen maken?
Antwoord: Ja dat zijn we volledig met u eens. Gezondheidsvraagstukken vragen een integrale
benadering waarbij het verbinden van de inzet van lokale partners, zowel publieke als private
partners, noodzakelijk is.

2. Bent u nog steeds bereid werk te maken van een stadsbreed lokaal preventieakkoord en dit
samen te doen met relevante lokale partners?
Antwoord: We zijn zeker bereid om hier werk van te maken. We kiezen er echter voor om
niet een stadsbreed akkoord te sluiten maar om dit per gebied te doen. Dit doen we omdat
we grote verschillen zien tussen de gebieden en we graag zo concreet mogelijk afspraken
willen maken. We zijn inmiddels gestart met een lokaal preventieakkoord voor Schalkwijk.
Juist omdat we in dit gebied zien dat de gezondheidsachterstanden het grootst zijn.
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3. Kunt u aangeven welke stappen er sinds eind 2019 zijn gezet om te komen tot een dergelijke
akkoord? Welke partijen zijn inmiddels bereid een dergelijk akkoord uiterlijk 30 april te
tekenen?
Antwoord: We hebben samen met partners in Schalkwijk een concept preventieakkoord
opgesteld. De partners die zeker gaan tekenen zijn: SportSupport, huisartsenpraktijk Puite,
FysioExpert, Sociaal wijkteam, GGD, Dock. Daarnaast voeren we gesprekken met een aantal
partners die waarschijnlijk ook op korte termijn zullen aanhaken dit zijn onder andere: SEHO
(samenwerkende eerstelijnszorg Haarlem Oost), PWN, Spaarne Gasthuis, Leefstijlcoaching
Haarlem en Haarlem Effect.
Het preventieakkoord is een dynamisch document. We blijven ons inzetten om meer
partners aan te haken.

4. Waarom heeft u het concept preventieakkoord nog niet voorgelegd aan de commissie
samenleving waardoor deze commissie dit niet meer kan bespreken voor de deadline van 30
april?
Antwoord: De commissie ontvangt het concept preventieakkoord samen met het
beleidskader en uitvoeringsplan gezondheid voor bespreking op 12 mei. De deadline voor het
indienen van het preventieakkoord bij VWS is 7 juni. De deadline van 30 april is voor een
advies van de kerngroep Lokale Preventieakkoorden (VNG), hierna zijn wijzigingen nog
mogelijk.
5. Is het college op de hoogte van de mogelijkheid tot het aanvragen van ondersteuningsbudget
(9600 euro per gemeente) en uitvoeringsbudget, beschikbaar gesteld door het ministerie van
VWS, om te komen tot een lokaal preventieakkoord?
Antwoord: Ja we hebben dit budget ook aangevraagd en toegekend gekregen.
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6. Is het uitvoeringsbudget inmiddels aangevraagd? Zo nee gaat u het uitvoeringsbudget (via de
VNG) op tijd aanvragen door voor 30 april 2021 het verplichte advies van de kerngroep Lokale
Preventieakkoorden te vragen en voor 7 juli 2021 de aanvraag met het advies in te dienen?
Antwoord: Zie antwoorden hierboven.
Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris,

de burgemeester,

mr. C.M. Lenstra

drs. J. Wienen
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