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Kennisnemen van 
het initiatief tot het uitwerken van een lokaal preventieakkoord Goirle. 
 
Inleiding 
Een gezonde leefstijl wordt steeds belangrijker in deze tijd. Het coronavirus heeft aangetoond dat 
een vitaal en actief leven nodig is voor een gezond leven. Veel gemeenten in Nederland, waaronder 
ook Goirle, hebben dat ook bekrachtigd in een lokaal sportakkoord. De kracht van sport en bewegen 
is daarin uitgesproken en uitgewerkt en ondertekend door veel maatschappelijke organisaties, 
ondernemers, verenigingen en de overheid. Naast sporten en bewegen zijn er nog andere zaken die 
(kunnen) bijdragen aan een gezonde(re) leefstijl. Vanuit Goirle willen we graag preventief extra 
inzetten op het gebruik van alcohol en drugs, roken én verslaving in de bredere zin (o.a. 
gameverslaving en/of telefoonverslaving). Dit doen we door de link met het sportakkoord te 
verbreden en een lokaal preventieakkoord in te richten. We richten ons hierbij vooral op de 
doelgroep 14 – 21 jaar.  
 
 

Doorvertaling Landelijk Preventieakkoord  naar lokaal Preventieakkoord Goirle  
Gezondheid is veelomvattend en belangrijk voor ons allemaal. Eind 2018 is het landelijke 
preventieakkoord door veel landelijke (koepel)organisaties ondertekend. In dit akkoord staan 
afspraken om Nederland gezonder te maken. Wij willen hier graag op lokaal niveau invulling aan 
geven in samenwerking met lokale partners, verenigingen en andere stakeholders. Het uitgangspunt 
is dat iedere gemeente een eigen preventieakkoord ontwikkelt maar dat er wel wordt gekeken naar 
het aansluiten bij regionale (preventieve) inzet, of mogelijk vergrotend effect als hier de 
samenwerking wordt gezocht. 
  
Waarom een Lokaal Preventieakkoord? 
Door het preventieakkoord nauw te laten aansluiten bij het sportakkoord kunnen we samen 
bestaande samenwerkingen een extra boost geven om genoemde thema's nog beter met elkaar te 
verbinden. Vanuit de VNG krijgen we met een goed onderbouwd projectplan extra middelen om in te 
zetten op deze onderwerpen. 
  
Proces 
‘Negen’ is als organisatie aangesteld om het proces, het realiseren van een preventieakkoord, te 
begeleiden. Er worden twee sporen gevolgd, namelijk: in gesprek gaan met partners en professionele 
organisaties en ideeën verzamelen van inwoners en andere initiatieven. Voor de inzet van Negen is 
vanuit de VNG reeds een akkoord verkregen om de uitwerking van het uitvoeringsplan te realiseren. 
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Voor het uitvoeringsplan zelf worden er vanuit de VNG extra middelen vrijgemaakt. Deze bijdrage is 
afhankelijk van inwonersaantallen en heeft een looptijd van 3 jaar.  
  
Communicatie  
Stakeholders worden benaderd door Negen zelf, maar ook via (social) media worden inwoners op de 
hoogte gebracht van dit initiatief. Alle ideeën worden gebundeld op een ideeënmuur. Dit is terug te 
zien op de one-page, waarvan de link hierboven genoemd staat. Eind april dient het concept akkoord 
gereed te zijn. Het definitieve preventieakkoord wordt begin juni definitief ingediend en 
ondertekend. Wanneer de middelen voor het uitvoeringsbudget zijn toegekend communiceren we 
dit via diverse mediakanalen.  
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