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Geachte leden van de raad,

Dat overgewicht een enorm maatschappelijk probleem vormt is geen nieuws voor u. Bijna dagelijks wordt er in
de media bericht over explosief stijgende zorgkosten gerelateerd aan overgewicht. Er zijn directe kosten, die
voor Nederland worden geschat op drie tot vijf procent van het totale gezondheidszorgbudget. Dat komt neer op
een half tot een miljard euro per jaar. Daarnaast zijn er indirecte kosten in de vorm van ziekteverzuim, verloren
arbeidsjaren, uitkeringen en dergelijke. Deze kosten bedragen ongeveer twee miljard euro per jaar. Er wordt
geschat dat, als er nu niet iets aan overgewicht gedaan wordt, wij in 2025 de kosten voor de gevolgen van
overgewicht niet meer kunnen betalen. Los van deze kosten staat ook het welzijn van mensen op het spel. De
gemiddelde levensverwachting van mensen is toegenomen, maar het aantal jaren dat men in goede
gezondheid verkeert is gedaald. Kinderen krijgen op steeds jongere leeftijd ‘ouderdomsklachten’ die
voortkomen uit (ernstig) overgewicht. Ook hebben kinderen en volwassenen met overgewicht vaker last van
psychische klachten zoals angststoornissen en depressies.
De beelden die geschetst worden lijken zo abstract dat het lastig wordt om een vertaling te maken naar de
lokale situatie. Wat kan de gemeente Tynaarlo doen om bij te dragen aan een oplossing van dit probleem?
In 2010 is Tynaarlo als een van de eerste gemeentes in Nederland gestart met de methodiek Jongeren Op
Gezond Gewicht. De aanpak kenmerkt zich door lokale samenwerking om de gezonde keuze de makkelijkste te
maken. Water mee naar school in plaats van ranja. Fruit bij de kassa in de supermarkt in plaats van zoetigheid.
Lopend naar school in plaats van met de auto. Muziek tijdens de avondvierdaagse in plaats van een grote zak
snoep. En buiten spelen in plaats van in de virtual reality. Druppels op een gloeiende plaat? Misschien. Maar
bedenk wel dat steeds meer partijen meedoen. Niet alleen in Tynaarlo, maar inmiddels in heel Drenthe. En in
een groeiend aantal gemeentes in Nederland en zelfs over de landsgrenzen heen. Zoveel druppels bij elkaar
maken dat de gloeiende plaat uiteindelijk zal afkoelen. Dat is waar JOGG zich voor inzet.
Bijgaand jaarverslag biedt u een overzicht van de acties die zijn ondernomen om in Tynaarlo te werken aan een
omgeving waarin gezond leven de norm is.
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