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Het raadslid de heer Balster heeft op 3 april 2017 een brief met daarin twee vragen aan de voorzitter 
van de gemeenteraad gericht. 
Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden 
van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt. 
 
Grote organisaties in de stad Groningen hebben de handen ineen geslagen op weg naar een rookvrije 
generatie en een rookvrije stad. De gemeente Groningen, FC Groningen, Hanzehogeschool 
Groningen, het Martini Ziekenhuis de Rijksuniversiteit Groningen, het UMCG, Verslavingszorg 
Noord Nederland, het Healthy Ageing Network Northern Netherlands en Menzis gaan gezamenlijk 
verschillende initiatieven ontplooien om hun doel te bereiken. Denk hierbij aan het inrichten van 
meer rookvrije zones-ook in de publieke buitenruimte bijvoorbeeld rondom scholen en sportvelden-, 
medewerkers actief te ondersteunen bij het stoppen met roken en het starten van een 
communicatiecampagne rond de Rookvrije Generatie in Groningen. 
 
Roken is ongezond, en hoewel het aantal jongeren dat rookt nog steeds daalt, blijft het een 
zorgwekkende gewoonte. Ook in Den Haag zou een samenwerkingsverband tussen verschillende 
organisaties ervoor kunnen zorgen dat Den Haag misschien wel de tweede rookvrije stad van 
Nederland wordt. 
 
Op grond van artikel 30 van het Reglement van orde, stellen wij het college daarom de volgende 
vragen: 
 
1. Wat doet de gemeente momenteel om roken tegen te gaan? Hoe werkt de gemeente hierin 

samen met andere organisaties? 
 
In de Haagse nota volksgezondheid 2015-2018, ‘de gezonde kracht van Den Haag’, zijn verschillende 
acties opgenomen, zowel om te voorkomen dat jongeren beginnen met roken als om degenen die 
willen stoppen met roken te ondersteunen. In het kader van ‘de gezonde school en genotmiddelen’ 
besteden zowel de GGD als Indigo Preventie aandacht aan schoolbeleid op het gebied van preventie 
genotmiddelengebruik. Zij informeren ook jongeren, hun ouders en hulpverleners over de schadelijke 
gevolgen hiervan. Speciale aandacht is er voor risicojongeren op het vmbo.  
Volwassenen die tot de risicogroepen worden gerekend, worden geïnformeerd en toegeleid naar 
begeleiding bij het stoppen met roken. In samenwerking met HMC Westeinde wordt een app ingezet in 
combinatie met groepsbijeenkomsten om stoppers te begeleiden.  
Tijdens deze Stoptober campagne (rokers stimuleren om gedurende de maand oktober te stoppen met 
roken en te ervaren wat de gevolgen daarvan zijn) worden intermediairs (zoals bv huisartsen en andere 
hulpververleners) en risicogroepen benaderd. Spelers van voetbalvereniging ADO riepen afgelopen 
Stoptoberperiode in een filmpje op tot deelname aan deze actie; dit filmpje is landelijk verspreid. 
Momenteel wordt gewerkt aan het implementeren van het concept van de rookvrije generatie in Den 
Haag. Hierbij zijn scholen, speeltuinen, sportclubs, GGD (pre-en perinatale zorg, kinderopvang, 
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gezondheidsbevordering), CJG’s, Indigo Preventie en Brijder Verslavingszorg betrokken. Ook wordt in 
G4 verband samengewerkt, o.a. met VWS en worden good practices gedeeld.  
Een aanvraag om lid te worden van de Alliantie Nederland Rookvrij wordt voorbereid.  
  
2. Ziet u mogelijkheden om te komen tot een vergelijkbaar initiatief als in Groningen, waarbij 

samen wordt gewerkt met grote organisaties in de stad om gezamenlijk te werken aan een 
rookvrije stad en een rookvrije generatie? 

 
Draagvlak voor het implementeren van de rookvrije generatie is op dit moment zeker aanwezig. Zie 
ook beantwoording van vraag 1. De betrokken partners onderschrijven alle dat het (mee)rookvrij 
opgroeien van kinderen een hoge prioriteit heeft. Een grotere bekendheid van dit concept zal zeker 
leiden tot acties die breder zijn dan alleen de rookvrije generatie. Wij zullen het voorbeeld van 
Groningen zeker ter harte nemen en acties in de stad initiëren, stimuleren en ondersteunen met als 
doel een rookvrij Den Haag.  
 
Het college van burgemeester en wethouders, 
de secretaris,  de burgemeester, 
 
Annet Bertram Pauline Krikke 


