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We hebben de volgende opmerkingen bij het uitvoeringsplan preventieakkoord: 
 
Ambitie: 
 
We hebben het uitvoeringsplan doorgelezen en geconstateerd dat het ambitieus genoeg is. 
 
Verder hebben we al eens opgemerkt dat het zo ambitieus is, dat het af en toe onrealistisch 
overkomt. 
Enige relativering in basisvoorwaarden en ontwikkeldoelen is gewenst. 
Maar met het betrekken hierbij van de plaatselijke private instellingen, zoals de ouderenbonden, de 
wijk/dorpsverenigingen, sportverenigingen etc. kunnen bepaalde doelstellingen worden bereikt. 
 
Hopelijk valt e.e.a. tijdig te realiseren gezien de Corona perikelen, waar we nu weer middenin zitten. 
 
Sport en Cultuur: 
 
Wat ons opviel is dat er wel over sport wordt gesproken, maar dat er weinig of niets instaat over 
kunst en cultuur. 
Beide even belangrijk voor de vitale oudere dan sport en spel. 
Ouderen nadrukkelijk betrekken bij kunst en cultuur voorkomt eenzaamheid en activeert de 
geestelijke mobiliteit. 
Maar eigenlijk geldt dit voor alle leeftijdsgroepen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de vele jongeren die 
deel uitmaken van verengingen, muziekkorpsen etc.  
 
Wij willen er dan ook voor pleiten dit op te nemen in het uitvoeringsplan en daarvoor ook budget te 
zoeken/reserveren. 
(Misschien zit het wel ergens verborgen in dit plan, maar we willen het graag nadrukkelijk benoemd 
zien.) 
 
Sport wordt gestimuleerd. Heel goed. In de wijken zijn zulke mooie groenparken. Plaats hier 
aluminium fitnessapparaten waardoor ouders met hun kinderen gezamenlijk gaan bewegen. Ook 
senioren zullen/kunnen hier gebruik van maken. 
 
Onderwijs: 
 
We missen de nadruk op onderwijs, dat toch essentieel is t.a.v. preventie. 
Het onderwijs, een belangrijk aspect, ontbreekt in het plan. Preventie impliceert ook dat leerlingen 
worden gestimuleerd om een zo hoog mogelijke opleiding te gaan volgen.  



Indien de reiskosten echter voor het bezoeken van het gewenste onderwijs een struikelblok zijn, 
dient de gemeente en/of provincie een subsidieregeling/fonds te hebben waaruit een 
tegemoetkoming in de reiskosten aan de ouders kan worden uitgekeerd. Uit een onderzoek in het 
verleden is gebleken dat procentueel minder leerlingen het Havo/Vwo in Friesland bezoeken t.o.v. 
andere provincies. Ook de Leerplicht moet bij de preventie worden betrokken. 
Ons valt op dat in het stuk op p. 11 staat: “Mensen met alleen bassionderwijs of vmbo leven zes jaar 
korter en vijftien jaar in minder goede gezondheid. Zij hebben vijf keer meer kans op ziekten en meer 
gezondheidsproblemen als overgewicht en mentaal leiden.” Van een gemeente die deze bevindingen 
opneemt in haar preventieplan verwachten we dat ze alles doet om ervoor te zorgen dat het 
voortgezet onderwijs voor nogal wat scholieren niet om financiële redenen tot Vmbo-niveau beperkt 
blijft. 

Van curatief naar preventief is prima. Het consultatiebureau en de schoolarts hebben een belangrijke 
bijdrage m.b.t. de preventie gezondheid en leerprestaties in de toekomst van leerlingen. Qua 
preventie kan het consultatiebureau reeds voorspellingen doen over kinderen waarmee in de 
toekomst rekening moet worden gehouden. De gemeente is goed bezig met de uitvoering van de 
VVE. 

Algemeen:  

De inclusie agenda betrekken bij het preventie akkoord, want veel preventiemaatregelen dragen bij 
aan een inclusieve samenleving in onze gemeente. 

Meer betrokkenheid van de inwoners stimuleren. 

Een basisvoorwaarde: Onze inwoners zijn mentaal sterk en kunnen omgaan met tegenslagen.  

We zijn benieuwd naar de nieuwe gezondheidsnota.       

Graag een bijlage toevoegen waarin de afkortingen in het plan worden toegelicht. 

 

 

 


