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Vergadering Achterhoek Raad d.d. 12 december 2022 
 
Motie over Concept Uitvoeringsplan 2023 
 

De Achterhoek Raad, in vergadering bijeen, 
 

Gehoord de beraadslagingen, 
 
Constaterende dat 

- We de ambitie hebben dat “Achterhoekers in 2030 samen langer gelukkig en gezond zijn” 

(concept Uitvoeringsplan 2023, p.28). 

- Talloze onderzoeken, mondiaal en landelijk, aantonen dat er een hard verband is tussen 

enerzijds armoede en kansenongelijkheid met anderzijds gezondheid en levensverwachting. 

- Dat armoede en kansenongelijkheid leiden tot een mindere levensverwachting van 5 a 8 jaar 

voor mensen met een laag inkomen, en een aanzienlijk verminderde kwaliteit van leven. 

- Actueel: Een hoge inflatie er toe leidt dat mensen een steeds ongezondere leefstijl krijgen. 

 

Overwegende dat 

- Armoede daarmee een van de grootste drempels is om tot een betere gezondheid en welzijn 

voor de inwoners van de Achterhoek te komen. 

- De 8HK armoede weliswaar kort noemt in het Preventie-akkoord 2020-2030 maar daarover 

geen plannen heeft beschreven in het voorliggende concept Uitvoeringsplan 2023. 

- Deze gezondheidsongelijkheid eerder door de coronacrisis, maar nu door de energiecrisis en 

de hoge inflatie alleen maar groter wordt. 

- Armoede-beleid niet genoemd wordt als tot het domein van de 8HK Raad behorende, maar 

dat de relatie met gezondheid zeker herkend en genoemd moet worden, en daar waar het 

mogelijk is wél regionaal aangepakt kan worden.  

- We daar, ondanks onze Achterhoekse ambitie, nog weinig aandacht voor hebben op regio-

naal niveau. 



 

 

Verzoekt de Achterhoek Board 

- Te onderzoeken  

o Hoe het in de Achterhoek staat met de gezondheidsongelijkheid. 

o Wat de regionale invloed is van armoede, de hoge inflatie en de hoge energieprijzen 

op het gebied van welzijn, bewegen, geluk en gezondheid in de Achterhoek. 

- Aan de hand van dit onderzoek te komen tot een plan wat we op regionaal niveau kunnen 

doen om deze gezondheidsongelijkheid te verkleinen, in lijn met onze Achterhoekse ambitie 

op dit punt. 

- Hierover de Achterhoek Raad voor de zomer van 2023 te informeren, 

 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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