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College van Burgemeester en Wethouders 
Gemeente Venlo 
Postbus 3434 
5902 RK Venlo 

Venlo, 09 september 2022 

Betreft: Schriftelijke vragen van D66 inzake gemeentegeld leefstijlprogramma 

Geacht college, 

De krant De Limburger van zaterdag 03-09-2022 opent met het artikel "Vrijwillig afgestaan 
DNA moet tien proefkonijnen uit Venlo gaan helpen om gezonder te worden". In dit artikel 
wordt omschreven dat 10 proefpersonen uit de gemeente mee gaan doen in een op maat 
gemaakt leefstijlprogramma van het Venlose bedrijf A New Me (in samenwerking met het 
bedrijf Omniyou), een initiatief dat mede wordt gefinancierd door de gemeente Venlo. Voor 
dit programma wordt er DNA bij de proefpersonen afgenomen, dat vervolgens wordt 
'uitgelezen'. 

Dit artikel roept de volgende vragen op bij onze fractie: 
1. De gemeente Venlo is co-financier van dit project. Kunt u uitwijden over de 

overwegingen van het college om financieel te participeren in dit traject? Wie heeft 
het initiatief genomen voor de participatie van de gemeente in dit traject: is dat A 
New Me, Omniyou, of de gemeente zelf? Kunt u delen welk bedrag voor het steunen 
van dit initiatief bestemd is? 

Het leefstijlprogramma combineert informatie gebaseerd op een genetische analyse door 
een commercieel bedrijf (Omniyou), met een persoonlijk leefstijlprogramma, in te richten 
door A New Me, mede bestaande uit geoptimaliseerde voeding- en 
beweging/sportprogramma’s. 

2. Is het college/de ambtelijke organisatie in het bezit van data/informatie die aantonen 
dat deze combinatie aan activiteiten van A New Me/Omniyou wetenschappelijk 
bewezen effectief zijn? Is het college/de ambtelijke organisatie bereid om deze 
data/informatie schriftelijk te delen met de raad? Heeft de gemeente de expertise om 
deze complexe medisch-wetenschappelijke literatuur te interpreteren en te 
beoordelen? Indien deze data/informatie en/of de expertise binnen de organisatie er 
niet is, wat zijn dan de overwegingen om als gemeente dit project mede te 
financieren? 



             
        

           
          
           

            
          

     

              
       
            

          

        
 

        

 
 

Het innovatieve aspect van dit project is de combinatie van de genetische analyse met 
gepersonaliseerde leefstijlprogramma’s. Hiervoor is het aanbieden van genetisch materiaal 
(DNA) van particulieren essentieel voor deze analyse. Het aanbieden van DNA aan 
commerciële bedrijven wordt door veel instituten, instanties en organisaties kritisch gevolgd 
(bijvoorbeeld het Rathenau Instituut, dat onderzoek doet naar de impact van wetenschap, 
innovatie en technologie op de samenleving, link). Het in verkeerde handen vallen van 
medisch gezien zeer privacy-gevoelige informatie als DNA kan namelijk (zeer) schadelijk 
zijn, of worden (in de toekomst). 

3. Is het college het met ons eens dat deze technologie gepaard dient te gaan met 
specifieke veiligheidsmaatregelen op het vlak van informatiebescherming en 
medische privacy, en is het college ervan overtuigd dat A New Me/Omniyou deze 
maatregelen neemt/genomen heeft? Kan het college hier enige toelichting op geven? 

Graag ontvangen wij uw antwoorden mondeling tijdens de eerstvolgende 
(oordeelsvormende) raadsvergadering. 

Namens de fractie van D66 in de Venlose gemeenteraad, 

Marc Vervuurt 
D66 Venlo 


