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Datum 3 december 2020

Onderwerp
Meerjarenbeleidsprogramma Drenthe, Samen Gezond in Beweging 2021-2024 

Wij willen
In Drenthe één integraal beleidsprogramma op het gebied van bewegen, preventie en 
sport 

Wij besluiten
1. Het meerjarenbeleidsprogramma Drenthe, Samen Gezond in Beweging 2021-2024 

voor kennisgeving aan te nemen.

Want
1. In Drenthe wordt er al jaren stevig ingezet op de thema’s sport, bewegen, 

gezondheid en preventie. Echter meestal niet in gezamenlijkheid waardoor de 
integraliteit ontbreekt. In het nu voorliggende meerjarenprogramma Drenthe, Samen 
Gezond in Beweging 2021-2022 zijn de genoemde thema’s bij elkaar gebracht. 
Hierdoor wordt de effectiviteit van de organisatie van de verschillende onderdelen 
verbonden en versterkt.

2. Het meerjarenprogramma in Drenthe sluit aan bij de ambities die in Hoogeveen zijn 
vastgesteld in het Hoogeveens Sportakkoord en de nota volksgezondheid. 

Maar

Uitvoeringsprogramma vraagt financiële bijdrage
Op basis van het meerjarenbeleidsprogramma wordt een uitvoeringsprogramma 
opgesteld. Hierin worden concrete acties en activiteiten benoemd, de organisatie en de 
begroting. In de afgelopen jaren hebben de Provincie Drenthe en Drentse gemeenten de 
financiering van de diverse programma’s; Drenthe Beweegt, Drenthe Gezond, European 
Community Sports etc. op zich genomen. Ook nu zal een bijdrage van gemeenten 
worden verwacht. In de huidige meerjarenbegroting zijn hiervoor geen middelen 
opgenomen. Op basis van het meerjarenprogramma moet een apart besluit genomen 
worden over het wel of niet deelnemen in het uitvoeringsprogramma met bijbehorende 
financiële consequenties. 

Achtergrond
In Drenthe kampen inwoners meer dan gemiddeld in Nederland met gezondheidsrisico’s 
en problemen. Daarnaast zijn er grote sociaaleconomische gezondheidsverschillen en is 
er sprake van een sterke vergrijzing. In Drenthe wordt stevig ingezet op de thema’s 
sport, bewegen, gezondheid en preventie en er spelen verschillende ontwikkelingen. De 
laatste jaren is er ontzettend veel ondernomen en is er energie om hier samen verder op 
te investeren. Echter mist er een duidelijke visie en een kapstok waar de verschillende 
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ontwikkelingen en projecten/programma’s rondom deze thema’s bij elkaar worden 
gebracht. De effectiviteit van de organisatie van de verschillende onderdelen van het 
gehele preventielandschap en de onderlinge verbinding kan worden versterkt. 
Geconstateerd wordt dat dezelfde thema’s op verschillende tafels worden besproken, 
waar dezelfde partners aan tafel zitten.

Meerjarenbeleidsprogramma
Vanuit de VDG portefeuille Gezondheid en Welzijn zijn in het laatste kwartaal 2019 zes 
themagroepen (met zowel ambtelijke als bestuurlijke vertegenwoordiging) opgestart, 
waarvan de themagroep ‘Sport en Preventie’ er één is. De themagroep Sport en Preventie is 
vertegenwoordigd vanuit het VDG Gezondheid en Welzijn en het VDG Sport. Deze themagroep 
heeft de opdracht om een uitvoeringsprogramma / meerjarenbeleidsprogramma op te 
stellen. Als basis voor het meerjarenbeleidsprogramma is de bestuursopdracht Vitaal en 
Gezond Drenthe opgesteld.
Na de vaststelling van de bestuursopdracht heeft de bestuurlijke themagroep deze 
opdracht en het proces eromheen besproken met de samenwerkingspartners van het 
Drents Zorglandschap: de provincie en Zilveren Kruis. Daarnaast is er een bestuurlijke 
ronde gemaakt langs andere partners: GGD, Sport Drenthe, CMO STAMM, HZD, WZA en 
Zorgbelang Drenthe.

Om gezamenlijk tot één integraal beleidsprogramma op het gebied van bewegen, 
preventie en sport te komen zijn de uitwerking van het thema preventie binnen het 
Drents Zorglandschap, daarnaast het Drentse Meerjarenprogramma preventie met als 
doel Drentse regievoering en tot slot Drenthe Sport Regio met een bovenlokale insteek 
samengevoegd.

Dit heeft zich geresulteerd in het Meerjarenbeleidsprogramma ‘Drenthe samen gezond in 
beweging’ waarin de gezamenlijk ambities, doelen en inzet voor de periode 2021-2024 
terugkomen. Het programma is uitgewerkt in zes thema’s met daaronder liggende 
doelen. De thema’s zijn: Iedereen doet mee, gezonde leefomgeving, vergroten 
zelfredzaamheid, sterke infrastructuur en ontwikkelen gezondheidsvaardigheden. 

Het VDG PHO G&W en PHO Sport hebben ingestemd met het 
Meerjarenbeleidsprogramma “Drenthe, Samen Gezond in Beweging” op respectievelijk 1 
en 5 oktober 2020.
Met deze instemming is tevens de vervolgopdracht aan de themagroep gegeven om 
samen met de partners het uitvoeringsprogramma vorm te geven en parallel hieraan 
financieringsmogelijkheden voor de uitvoering te verkennen. Hierbij is aangegeven een 
globaal uitvoeringsplan te maken met ruimte voor lokale invulling.

De financiële gevolgen zijn 
Bij de vaststelling van dit meerjarenbeleidsprogramma zitten geen financiële 
consequenties. Daarnaast biedt het meerjarenbeleidsprogramma kansen voor het 
aanboren van aanvullende financieringsbronnen. Bij het uitvoeringsprogramma volgt de 
concrete uitwerking van de begroting.

Alternatieven
n.v.t.

Communicatie
Communicatie wordt in Drents verband georganiseerd. 

Bijlagen
Meerjarenbeleidsplan Drenthe, Samen Gezond in Beweging


