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Datum 15 juni 2022 

Aan Oordeelvormende vergadering 

Van Sigge van der Veek 

Betreft Actieve informatie 

 

Bestuurlijke 

opdrachtgever 

Plaatsnaam 

 

Projectnaam Raadsinformatie 

Sigge van der 

Veek 

Schagen Regionaal Preventieakkoord In november 2018 is het Nationaal Preventieakkoord ondertekend door diverse partijen. 

Het Akkoord heeft als doel de gezondheid van alle Nederlanders te verbeteren. 

Gemeenten kregen ook de kans om een preventieakkoord te maken. De Kop-

gemeenten hebben de handen ineen geslagen voor een Regionaal Preventieakkoord.  

 

Vorig jaar april vond op initiatief van de Kop-gemeenten de bijeenkomst ‘Noordkop 

gezond akkoord – Samen op weg naar een gezonde toekomst’ plaats met 70 

professionals uit de regio. Zij maakten kennis met de ambitie en speerpunten van het 

Regionaal Preventieakkoord. Aan het einde van de bijeenkomst lieten organisaties 

weten zich aan te willen sluiten bij het Regionaal Preventieakkoord. Ook de Kop-

gemeenten hebben het Regionaal Preventieakkoord ondertekend. .  

 

Met het Regionaal Preventieakkoord dragen publieke en private partijen bij aan het 

verwezenlijken van de ambitie “De Kop van Noord-Holland is in 2033 een positief 

gezonde regio. In de Kop van Noord-Holland leven gezonde, vitale en gelukkige 

inwoners. Zij hebben een actieve leefstijl en groeien op in een gezonde omgeving. De 

inwoners zijn veerkrachtig en maken gezonde keuzes”.  

 

Het Regionaal Preventieakkoord gaat voor de Kop-regio nu een volgende fase in. Sinds 

1 mei jl. is vanuit Team Sportservice binnen de bestaande opdrachten een Coördinator 

gestart om uitvoering te geven aan de 5 speerpunten van het Regionaal 

Preventieakkoord:  
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- Een leven lang gezond actief; 

- Een gezonde leefstijl met gezonde keuzes; 

- Terugdringen van middelengebruik: alcohol, drugs, roken; 

- Meedoen in de Kop; 

- Vitaal ouder worden. 

Tot en met 2023 ontvangen gemeenten vanuit de VNG uitvoeringsbudget. Dit om de 

komende jaren een impuls te geven aan het Regionaal Preventieakkoord. 

Sigge van der 

Veek 

Schagen Ondertekening convenant 

voor- en vroegschoolse 

educatie 

Op 19 mei is het convenant voor- en vroegschoolse educatie ondertekend door de 

gemeente Schagen, de GGD, de kinderopvang en alle schoolbesturen. In dit convenant 

staan werkafspraken die de doorgaande leerlijn en ondersteuning van kinderen moet 

bewerkstelligen wanneer zij van de kinderopvang naar het primair onderwijs gaan. Het is 

belangrijk dat deze overgang soepel verloopt, en vooral voor de doelgroep die extra 

ondersteuning nodig heeft. Een soepele overgang zorgt voor minder (taal)achterstand in 

groep 3 en later, dit is een vroege vorm van preventie. Natuurlijk gebeurt dit al in meer- 

of mindere mate, maar alle partijen vonden dat het beter kon. Iedereen heeft zijn 

commitment gegeven aan de werkafspraken en ook over de wijze waarop wij dit in de 

praktijk gaan implementeren en borgen.  


