
                           

         

MOTIE Franke nr

(artikel 37 Reglement van Orde voor de gemeenteraad)

Motie ingediend door de fractie van; Leefbaar Tynaarlo ,PvdA, Gemeentebelangen Tynaarlo, GroenLinks, 
CDA, ChristenUnie, D66, Tynaarlo Nu, VVD 

Agendapunt;

Raadsvergadering d.d. 8 november 2022

Onderwerp: Rookvrije generatie Tynaarlo

De raad van de Gemeente Tynaarlo, in vergadering bijeen te Vries op 8 november 2022;

Constaterende dat:

De Raad van Tynaarlo, 
- Zich inzet om te komen tot een rookvrije samenleving.
- Erkent dat preventie en voorlichting hierbij een voorwaarde zijn.
- Wenst dat met name jongeren gestimuleerd worden niet te gaan roken.
- Overlast van roken wil bestrijden, te beginnen met enkele maatregelen.

Verzoekt het college:
- Te onderzoeken of in de openbare ruimte rookvrije gebieden gerealiseerd kunnen worden, bijvoorbeeld 

rondom bushaltes, scholen, sportvoorzieningen, kerken en supermarkten en de Raad hierover voor het 
reces 2023 te informeren.

- In samenspraak met horecaondernemers op vrijwillige basis terrassen (deels) rookvrij proberen te maken.
- Rookvrije gebieden herkenbaar te maken d.m.v. een daarvoor bestemd aanduidingsbord.
- Een ‘stop met roken’ publiciteitscampagne op te zetten samen met de bovengenoemde betrokkenen. 

Waarbij ook duidelijk wordt dat ook vapers als rookartikel gezien moeten worden. 

En gaat over tot de orde van de dag.

Aanleiding tot deze motie.

Met onze inzet op het terrein van volksgezondheid als ook sport en bewegen, sluiten wij aan bij de 3 
doelstellingen die staan opgenomen in het lokaal preventieakkoord:
1. Verantwoord middelengebruik
2. Gezond gewicht
3. Mentaal welbevinden

Nog altijd rookt 10% van de jongeren onder de 20 jaar en meer dan 20% van de gehele Nederlandse 
bevolking. Jjaarlijks sterven er 20.000 mensen in Nederland ten gevolge van roken. Zorgelijke getallen die 
ook maar moeizaam dalen. De rookindustrie doet er alles aan om zoveel mogelijk mensen aan het roken te 
houden en te brengen. De laatste tijd door een modetrend te creëren met de verkoop van Vapers, 
nepsigaretten met smaakjes die bijzonder populair zijn onder de jongeren. Belangrijk is dan ook dat de 
overheid roken zo onaantrekkelijk mogelijk maakt. Als gemeente kunnen wij daar een grote rol in spelen.  
We onderkennen dat er al het een en ander gebeurt, bijvoorbeeld bij scholen en sportterreinen (certificaten 
sportkantines bijvoorbeeld), maar zien dit graag uitgebreid.



                           

         

Inmiddels is het verboden in horeca- en openbare gelegenheden te roken, maar dit geldt niet op terrassen of
in de openbare ruimte. Juist daar worden jongeren en niet-rokers geconfronteerd met roken. Iets wat we juist
zouden moeten voorkomen. Steeds meer plekken worden rookvrij. En sigaretten worden op steeds minder 
plekken verkocht. 

De landelijke politiek blijft achter in het doorvoeren van essentiële maatregelen. Verschillende maatregelen 
uit het preventieakkoord zijn namelijk op de lange baan geschoven. Zo is de accijnsverhoging van een euro 
dit jaar niet doorgegaan en is het verbod op smaakjes bij e-sigaretten uitgesteld. Als gemeente kunnen we 
met ons eigen Lokaal Preventieakkoord zelf de handschoen oppakken. Het is bekend dat 
horecaondernemers beducht zijn om hun terrassen rookvrij te maken. Door met deze ondernemers in 
gesprek te gaan is gebleken dat velen toch bereid zijn vrijwillig (deels) terrassen rookvrij te maken. 

Laten we dus zelf de handschoen oppakken, op naar een rookvrij Tynaarlo en daar zoveel mogelijk 
publiciteit rondom genereren. Een campagne zoals in de Motie gevraagd, kan ook betekenen informatie via 
de gemeentepagina en de website van de gemeente maar ook de jeugd benaderen via de cultuurkeet en de 
jongerenwerkers en structureel via onze social mediakanalen. 

De samenleving, de zorg en onze jeugd verdient een rookvrije omgeving.
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