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Geachte raads- en commissieleden, 
 
Waarover gaat deze brief? 
In onze collegevergadering hebben wij gesproken over het aangaan van een samenwerkingsovereenkomst 
met de stichting Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG). 
 
 De JOGG-aanpak is een lokale integrale methode waarmee de leefomgeving waarin kinderen opgroeien 
(thuis, school & kinderopvang, buurt, sport, vrije tijd, media en werk) structureel gezonder wordt gemaakt. 
Een gezonde omgeving en leefstijl maken integraal onderdeel uit van al het gemeentelijke beleid van zorg, 
jeugd en welzijn tot ruimtelijke ordening, economische zaken en sport. En is er beleid voor passende 
ondersteuning en zorg voor kinderen en jongeren die al overgewicht of obesitas hebben. Dit beleid wordt 
concreet in praktijk gebracht door professionals, ondernemers, burgers en ouders. En in gesprek met de 
jongeren en kinderen zelf.   
 
Ons besluit 
In onze vergadering hebben we besloten 
1. Een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten met stichting JOGG voor een periode van 3 jaar met 

als aanvangsdatum 1 juli 2021. 

2. De portefeuillehouder Sociaal Domein deze overeenkomst te laten ondertekenen. 

3. U te informeren met deze raadsbrief. 

 
Toelichting 
In Nederland is JOGG het meest ontwikkelde voorbeeld van een dergelijke community-gerichte aanpak. Uit 
verschillende onderzoeken is deze aanpak in gemeenten werkzaam gebleken. De verkenning is gedaan 
door twee adviseurs van GGD Twente. Zij hebben gesproken met alle portefeuillehouders Publieke 
Gezondheid en hun ambtelijke ondersteuners in de periode februari 2020 – mei 2020. Tevens is ambtelijk 
gesproken met de provincie Overijssel. 
In de verkenning is meegenomen wat nu al goed gaat in Twentse gemeenten, wat minder goed gaat en wat 
de meerwaarde kan zijn om bij JOGG aan te sluiten. 
 
De rapportage van de verkenning werd vertraagd door de inzet op de coronacrisis bij GGD Twente. De 
rapportage is besproken in de bestuurscommissie Publieke Gezondheid dd. 23 september 2020. Daar 
hebben 9 gemeenten, waaronder gemeente Dinkelland aangegeven zich aan te willen sluiten bij een 
regionale aanpak overgewicht. De Twentse visie op het bevorderen van gezond gewicht is gericht op twee 
sporen, namelijk: 
-      Het creëren van een gezonde sociale en fysiek omgeving waarin verschillende sectoren (onderwijs, 
sport, ruimtelijke ordening, sociaal domein, zorg, welzijn) zijn betrokken. 

 



-      Zorg op maat bieden en goede ketenafspraken maken voor kinderen met overgewicht, door middel van 
de aanpak Kind naar Gezonder Gewicht (KnGG) van JOGG. 
 
Door de subsidieverstrekking van de provincie Overijssel kan de regionale aanpak vorm krijgen. Voorwaarde 
is dat de deelnemende gemeenten zich aansluiten bij JOGG middels een samenwerkingsovereenkomst, 
zodat deze gemeenten gebruik kunnen maken van de dienstverlening en ondersteuning van JOGG. 
 
De JOGG-aanpak is een integrale, multidisciplinaire methode waarmee de sociale en fysieke omgeving 
kinderen en jongeren opgroeien structureel gezonder wordt gemaakt. De JOGG aanpak is een werkwijze die 
gebaseerd is op zes essentiële voorwaarden. Een uitgebreide toelichting op de JOGG-aanpak is te vinden in 
bijlage 1 bij de samenwerkingsovereenkomst. Binnen de JOGG-aanpak biedt JOGG ook de 
wetenschappelijk onderbouwde methodiek KnGG om passende ondersteuning en zorg te geven aan 
kinderen en jongeren met overgewicht of obesitas. JOGG is daarmee de logische samenwerkingspartner om 
uitvoering te geven aan de regionale visie en aanpak. 
 
De aanpak sluit nauw aan bij de uitgangspunten van het Preventieakkoord en het Sportakkoord en draagt bij 
aan positieve gezondheid. 
 
Waarom deze raadsbrief? 
In artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet staat dat wij de raad alle inlichtingen verschaffen die de raad 
voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft. Wij meenden er daarom goed aan te doen u van ons besluit op 
de hoogte te stellen. Wij stellen u voor deze raadsbrief voor kennisgeving aan te nemen. 
 
Heeft u nog vragen? 
Neem dan contact op met de raadsgriffier. Deze zal uw vragen aan ons college kenbaar maken. 
 
 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Dinkelland, 
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