
 

 
 
 
 
 

Motie 8 is unaniem aangenomen  
 

Motie 8 
Beweegvisie: intensiveren & prioritering, verbreden & verdiepen 

 
De gemeenteraad van Roosendaal in vergadering bijeen op 7 oktober 2021, gehoord hebbende de 
beraadslagingen over de Beweegvisie 2030 en het FIT! akkoord. 
 
Constaterende dat: 
▪ Met de Beweegvisie 2030 en het FIT! akkoord een goede start is gemaakt met het uitvoering van 

sport- en beweegbeleid in Roosendaal 
▪ In het FIT! akkoord wordt uitgegaan van het begrip positieve gezondheid (zie HIER) 
▪ Bij de uitvoering van het FIT! akkoord nog een aantal belangrijke partijen ontbreekt, zoals 

huisartsen, zorginstellingen, onderwijsinstellingen en werkgevers 
▪ Zorgverzekeraars willen samenwerken in de regio om meer gezamenlijk meer in te zetten op 

preventie, zie onder andere het rapport ‘Samenwerken aan een gezonder Nederland met goede 
zorg voor iedereen’ van Menzis, CZ Groep en Zilveren Kruis (zie HIER) 

▪ Een aantal belangrijke partners nog niet is betrokken, zoals de Huisartsen Coöperatie Zorggroep 
West Brabant 

▪ Er landelijk middelen en kennis beschikbaar is om de uitvoering van de Beweegvisie te 
ondersteunen, zoals het Loket Gezond Leven met het Preventieteam en de subsidieregeling 
Preventiecoalities (zie HIER) 
 

Van mening zijnde dat: 
▪ Gezonde inwoners om een integrale aanpak vraagt van de gemeente 
▪ Voor gezonde inwoners niet alleen sport en bewegen belangrijk is maar ook mentale gezondheid 

de aandacht verdient 
▪ De gemeente een actieve rol zou moeten vervullen bij het bij elkaar brengen van organisaties 

voor het realiseren van (nog) gezondere inwoners 
▪ De landelijke ontwikkelingen de gemeente kunnen ondersteunen en dat het daarom nu het 

moment is om door te pakken 
 
Verzoekt het college:   
1. Het FIT! netwerk te verbreden door actief partners te betrekken vanuit de zorg, onderwijs en 

werkgevers 
2. Om actief de regie te nemen en organisaties te stimuleren om samen te werken om inwoners 

(nog) gezonder te krijgen. Dit zou kunnen door het aanstellen van een zgn. kwartiermaker 
3. Verbinding te zoeken met zorgaanbieders, kennispartners en subsidieverstrekkers om lokaal 

extra kennis en middelen beschikbaar te krijgen 
 
Namens,  
 
PvdA, Paul Klaver 
VLP, Eric de Regt 
Lokaal Sociaal 21, Adriënne Maas 
GroenLinks, Naima El Azzouzi 
ChristenUnie, Karen Suijkerbuijk-Ader 

https://www.iph.nl/positieve-gezondheid/wat-is-het/
https://www.menzis.nl/leefkrachtig-nederland
https://www.loketgezondleven.nl/zorgstelsel/subsidieregeling-preventiecoalities

