Geachte heer …, mevrouw …,
De Coronacrisis heeft veel losgemaakt in de maatschappij. Eén van de eyeopeners is dat
weerbaarheid een groot goed is. Die weerbaarheid kunnen we, met name bij kwetsbare
groepen, versterken door gezonder te leven. Daarnaast laat het onlangs gepubliceerde WRRrapport ‘Kiezen voor houdbare zorg’ zien dat de houdbaarheid van de zorg extreem onder
druk staat. Daarmee wordt het belang van preventie, het creëren van een gezondere
maatschappij, nog belangrijker.
De afgelopen kabinetsperiode zijn ruim 70 partijen hiermee aan de slag gegaan binnen het
Nationaal Preventieakkoord. Met een breed gedragen toewijding werken deze partijen al drie
jaar aan stevige ambities voor 2040. JOGG zet binnen dit Akkoord met meer dan 180
gemeenten in op het realiseren van een integrale aanpak om de omgeving van kinderen
gezonder te maken, zodat gezond eten en meer bewegen vanzelfsprekend worden.
Lokaal wordt met een breed werknet van professionals onder andere hard gewerkt aan het
gezonder maken van het voedingsaanbod in sport- en schoolkantines, in buurt- en
gemeentehuizen, bij dagattracties én tijdens sportevenementen. Hierdoor groeien kinderen
en jongeren gezonder op en voorkomen we overgewicht en obesitas.
De huidige demissionaire status van het kabinet betekent echter dat er op dit moment alleen
nog 'lopende zaken' worden afgehandeld en er geen nieuw beleid wordt gemaakt. Het gevolg
is dat er geen extra geld voor preventie kan worden vrijgemaakt en dat activiteiten en de
groei van het aantal JOGG-gemeenten op een lager pitje komen te staan. Daarmee staat wat
er de afgelopen jaren is opgebouwd stil.
En stilstand is, zoals u weet, achteruitgang.
Wij vragen daarom uw steun. Ten eerste door het demissionaire kabinet te vragen op korte
termijn middelen vrij te maken om de activiteiten, opgebouwd onder het Nationaal
Preventieakkoord, te kunnen borgen én intensiveren. Ten tweede om de middelen van
maatschappelijke coronasteunpakket, gericht op sociaal en mentaal welzijn en leefstijl, de
komende jaren voort te zetten, waarmee de gestarte activiteiten structureel kunnen worden.
Want juist de gezinnen in een kwetsbare positie hebben nu extra aandacht en perspectief
nodig.
Ik reken op u, mede namens onze 183 JOGG-gemeenten.
Met vriendelijke groet,
Marjon Bachra
Directeur-bestuurder JOGG

