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Samenvatting 

Vanaf 2021 komt uitvoeringsbudget beschikbaar voor de uitvoering van Lokale Preventieakkoorden. 
De SPUK-regeling van het ministerie van VWS wordt in november 2020 gepubliceerd. Vanaf medio 
januari 2021 kunnen gemeenten een aanvraag indienen voor het uitvoeringsbudget. Gemeenten 
die nog geen preventieakkoord hebben kunnen nog ondersteuningsbudget aanvragen bij het 
ondersteuningsteam lokale preventieakkoorden van de VNG. 

Brief aan de leden 

T.a.v. het college en de raad
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Geacht college en gemeenteraad, 

De uitvoering van Lokale Preventieakkoorden krijgt een nieuwe impuls nu er uitvoeringsbudget voor 
gemeenten beschikbaar komt. De lokale akkoorden zijn een vertaling van het Nationale 
Preventieakkoord dat de VNG in november 2018 ondertekende met ca. 70 andere landelijke 
partijen in de publieke en private sector. De focus ligt op het terugdringen van problematisch 
alcoholgebruik, roken en overgewicht. In feite gaat het om het positief beïnvloeden van de leefstijl 
van mensen. Hiermee is een beweging op gang gekomen om samen de schouders te zetten onder 
het werken aan een gezonde samenleving. Met het uitvoeringsbudget voor gemeenten voor 2021, 
2022 en 2023 kunnen gemeenten de komende jaren hieraan een flinke impuls geven. 

Uitvoeringsbudget 
Om de ambities te realiseren uit lokale of regionale preventieakkoorden is vanaf 2021 
uitvoeringsbudget beschikbaar. Gemeenten kunnen een aanvraag doen voor een uitvoeringsbudget 
wanneer zij een lokaal of regionaal preventieakkoord hebben afgesloten en deze aan de gestelde 
voorwaarden voldoet. Het uitvoeringsbudget wordt beschikbaar gesteld via een specifieke uitkering 
(SPUK), in lijn met de lokale sportakkoorden. De aanvraag van een uitvoeringsbudget loopt via het 
portaal van DUS-i van het ministerie van VWS. Naar verwachting kan de aanvraag voor het 
uitvoeringsbudget voor het jaar 2021 worden ingediend vanaf medio januari 2021 tot en met 7 juni 
2021. De aanvraag voor uitvoeringsbudget voor de jaren 2022 en 2023 kan worden ingediend tot 
en met 8 november voorafgaand aan het jaar waarvoor de uitkering wordt aangevraagd. De 
definitieve data worden in november bekendgemaakt bij de publicatie van de SPUK-regeling door 
het ministerie van VWS. Gemeenten met een gecombineerd sport- en preventieakkoord komen in 
aanmerking voor beide uitvoeringsbudgetten. 
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De hoogte van het uitvoeringsbudget is afhankelijk van het inwoneraantal. Voor het uitvoeringsbudget 
voor 2021 geldt de volgende staffel: 
 
Inwoner aantallen tot Middelen 
20.000 inwoners € 10.000 
40.000 inwoners € 20.000 
60.000 inwoners € 30.000 
80.000 inwoners € 40.000 
100.000 inwoners € 50.000 
130.000 inwoners € 60.000 
200.000  inwoners € 80.000 
225.000 inwoners € 120.000 
Vanaf 225.000 inwoners € 200.000 

 
Voorwaarden 

Om in aanmerking te komen voor een uitvoeringsbudget voor een lokaal of regionaal 
preventieakkoord gelden de volgende voorwaarden: 

1. Het akkoord gaat over meer dan één thema uit het Nationaal Preventieakkoord: roken, 
alcohol en/of overgewicht. Hier mogen andere thema’s aan toegevoegd worden; 

2. Het akkoord wordt getekend door partijen die een gezamenlijke ambitie hebben om zich in 
te zetten op een gezonde samenleving; 

3. In het akkoord zijn concrete afspraken vastgelegd tussen publieke en private partijen 
(bijvoorbeeld supermarkten, cafés en bedrijven); 

4. Het akkoord is een aanvulling op wat er lokaal allemaal al gebeurt op het gebied van 
leefstijl en preventie; 

5. Bij het opstellen en het uitvoeren van het akkoord worden inwoners betrokken; 
6. Het akkoord focust zich op inwoners/wijken met een gezondheidsachterstand 
7. Het akkoord brengt een beweging op gang van inwoners, gemeente en lokale partners naar 

een gezonde samenleving. 
 
Ondersteuning lokale preventieakkoorden 

Voor het opstellen van lokale of regionale preventieakkoorden is ondersteuning vanuit de VNG 
beschikbaar. Hiervoor is er een ondersteuningsteam lokale preventieakkoorden waar gemeenten 
terecht kunnen voor al hun vragen, goede voorbeelden en tips voor het opstellen van een lokaal of 
regionaal preventieakkoord. Informatie over het ondersteuningsteam lokale preventieakkoorden en 
goede voorbeelden/tips kunt u hier vinden: https://vng.nl/artikelen/ondersteuningsteam-lokale-
preventieakkoorden. 
 
Voor de totstandkoming van een lokaal of regionaal preventieakkoord is ook ondersteuningsbudget 
beschikbaar. Dit ondersteuningsbudget bedraagt maximaal € 9.600,- per gemeente. Het 
ondersteuningsbudget kan worden ingezet voor het aanstellen van een formateur/procesbegeleider 
om een preventieakkoord af te sluiten, het organiseren van (start)bijeenkomsten en het lanceren 
van een campagne. Het ondersteuningsbudget kan worden aangevraagd via het 
ondersteuningsteam lokale preventieakkoorden van de VNG. Het intakeformulier vindt u op onze 
website: https://vng.nl/artikelen/ondersteuningsteam-lokale-preventieakkoorden. 
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Tot slot 

We nodigen u van harte uit gebruik te maken van de verschillende ondersteuningsmogelijkheden 
om aan de slag te gaan met een lokaal of regionaal preventieakkoord en tot een succes te maken. 
Daarbij hopen we dat het uitvoeringsbudget een impuls geeft aan alle betrokken partijen om aan de 
slag te gaan met concrete acties uit uw preventieakkoord. We zijn ook geïnteresseerd in goede 
voorbeelden. Met uw toestemming kunnen we uw lokale preventieakkoord opnemen als 
praktijkvoorbeeld op de VNG-website. Lever uw voorbeelden aan via: 
https://vng.nl/form/praktijkvoorbeeld-aanleveren. Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze mail 
dan kunt u contact opnemen met het ondersteuningsteam van de VNG. Zij zijn bereikbaar op het e-
mailadres lokalepreventieakkoorden@vng.nl. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

 
 
mr L.K. Geluk 
Algemeen directeur 
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