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Betreft: Ontmoedigingsprogramma Alcohol&Drugs Noord-Holland Noord  

 

 
Aan de leden van de Gemeenteraad 

 
 
 
Inleiding  

Onlangs hebben de stuurgroepen Jeugd en Alcohol&Drugs’ in Noord-Holland-Noord (West-Friesland, 

Noord-Kennemerland en Kop van Noord-Holland), bestaande uit bestuurders van de 17 betrokken 

gemeenten, ingestemd met de kadernota “In Control of Alcohol&Drugs 2016-2020” en het 

uitvoeringsprogramma “In Control of Alcohol& Drugs NHN 2016 en 2017”. Gemeenten, GGD, politie, 

Brijder-Jeugd, GGZ en andere partners in de regio Noord-Holland Noord werken samen om het 

alcohol- en drugsgebruik onder jongeren verder terug te dringen. Graag informeren wij u over de 

voornaamste aandachtspunten die in de kadernota en het uitvoeringsprogramma zijn opgenomen.  

 

Het verleden en de resultaten tot nu  

Vanaf 2007 is het programma Jeugd, Alcohol en Drugs actief in de regio Noord-Holland Noord. Vanaf 

2005 is er onderzoek gedaan naar alcoholgebruik van jongeren van 13 t/m/ 16 jaar. De afgelopen 10 

jaar zijn er positieve resultaten geboekt, als het gaat om:   afname van alcohol- en (soft)drugsgebruik door jongeren tot 16 jaar;   toename van de bewustwording onder jongeren, ouders en alcoholverstrekkers over de risico’s 
van vooral alcoholgebruik;  het op latere leeftijd beginnen met drinken van alcohol;  verbetering van het naleven van de leeftijdsgrens door alcoholverstrekkers.  

 

Echter, onderzoek van de GGD (jeugdmonitor en gezondheidsmonitor), ervaringen van de GGZ, 

Veiligheidsregio NHN (ambulanceritten) en Brijder Verslavingszorg bevestigen het beeld dat onder 

grote groepen jongeren in de regio Noord-Holland Noord nog steeds sprake is van problematisch 

alcohol- en/of drugsgebruik. Het gaat dan met name om de groep vanaf 16 jaar. Het beeld laat zien 

dat er sprake is van zorgelijk alcohol- en drugsgebruik op jonge leeftijd, een toename op gebied van 

harddrugsgebruik, met name als het gaat om xtc en lachgas. Dit beeld sluit aan op landelijke cijfers in 

drugsmonitor van het Trimbos. Recent is het jaarbericht 2015 gepresenteerd.  

 

Resultaten van recent onderzoek met 'mysteryshoppers' leveren een teleurstellend beeld op als het 

gaat om de naleving van regels voor de verkoop van alcohol aan jongeren. Gemiddeld zijn meer dan 

70% van aankooppogingen door jongeren onder de zestien jaar succesvol.  

 

In Den Helder is 25,3% van de jongeren een binge drinker. Dit percentage wijkt niet af van NHN 

(24,1%) maar is hoger dan Nederland (22,0%). In Den Helder is het percentage binge drinkers ten 

opzichte van 2009 gedaald maar lijkt het afgelopen jaar wel weer te zijn toegenomen. 

Het aantal jongeren dat in het ziekenhuis wordt opgenomen als gevolg van alcoholvergiftiging is nog 

steeds hoog. 

 

Het programma 2016-2020 

Het programma In Control of Alcohol&Drugs loopt van 2016-2020 en richt zich op jongeren en 

jongvolwassenen tot en met 23 jaar, ouders, leerkrachten en alcoholverstrekkers. De volgende 

regionale kaders zijn gesteld:    In 2020 is het alcohol- en drugsgebruik onder jongeren gedaald ten opzichte van de cijfers uit 

 2015;  In 2020 is er een sluitende aanpak gerealiseerd waarin de disciplines preventie en sociale 

 veiligheid elkaar weten te vinden en kunnen samenwerken;  In 2020 is het nalevingspercentage onder alcoholverstrekkers gestegen ten opzichte van de cijfers 

 uit 2015;  Communicatieactiviteiten dragen bij aan het vergroten van de bewustwording over de thema’s 
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 gezondheid en sociale veiligheid.  
 

Het programma heeft als ultieme doelen:   Geen alcohol onder de 18 jaar, boven de 18 zeer matig;  Geen drugs onder de 23 jaar;  Bijdragen aan het beschermen van de individuele (psychische en fysieke) gezondheid;  Het vergroten van sociale en maatschappelijke veiligheid;  Terugdringen van maatschappelijke schade en kosten door alcohol/drugsgebruik.  

 
De activiteiten  
Het programma bestaat uit activiteiten ten aanzien van organisatie en coördinatie, communicatie, 
gezondheid en sociale veiligheid. Deze activiteiten worden regionaal voorbereid en subregionaal 
verder uitgewerkt en/of uitgevoerd.  
 
De aanpak bestaat o.a. uit preventieprogramma’s via de scholen voor primair onderwijs, voortgezet 
onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en het speciaal onderwijs (voorlichtingsbijeenkomsten, 
trainingen en theatervoorstellingen voor jongeren en/of hun ouders). Tevens wordt ingezet op sociale 
veiligheid, zoals bijvoorbeeld de controle op de verkoop van alcohol aan jongeren en naleving van de 
leeftijdgrens.  

 

Het bereiken van de jongeren en hun ouders en/of opvoeders staat voorop. Eén van de doelen is 

iedereen mobiliseren die op enigerlei wijze kan bijdragen aan het signaleren van situaties waarop 

tijdig moet worden gereageerd. In Control sluit daarom zoveel mogelijk aan bij campagnes die 

landelijk worden ontwikkeld en die toegespitst worden op de problematiek in onze regio. 
 
In het regionale programma is ruimte voor een lokale aanpak. Lokale en regionale programma’s 
versterken elkaar en vullen elkaar aan binnen de regionaal gestelde kaders.  
 
Organisatie  
Commissie Jeugd en Sociale Veiligheid 

De Commissie Jeugd en Sociale Veiligheid heeft de algehele bestuurlijke regie op het regionale 
programma van In Control of Alcohol & Drugs en de uitvoering hiervan. In de commissie zijn de 
besturen van gemeenten, politie, Openbaar Ministerie en GGD Hollands Noorden vertegenwoordigd.  
De commissie:   bewaakt de voortgang;   stemt af met de voorzitters van de stuurgroepen;   stuurt op resultaat. 

 

Stuurgroepen  

Op sub-regionaal niveau overleggen gemeenten in de daarvoor gevormde stuurgroepen. Deze  

stuurgroepen worden gevormd door bestuurders uit alle gemeenten. De hierin vertegenwoordigde 

portefeuillehouders sturen binnen de eigen gemeente op hoofdlijnen en bewaken de voortgang van 

het programma.  

 
Programmaleiding  
GGD Hollands Noorden en Samenwerkingsverband Integrale Veiligheid Noord Holland verzorgen de 
programmaleiding en het uitwerken van dit programma in uitvoeringsprogramma's. Zij vormen 
werkgroepen met ambtenaren en vertegenwoordigers van gemeenten en uitvoeringsorganisaties om 
op de verschillende programmaonderdelen voortgang te boeken. De GGD Hollands Noorden 
coördineert daarbij de aanpak en uitvoering voor de gezondheidsactiviteiten en de communicatie. Het 
Samenwerkingsverband Integrale Veiligheid doet dat voor de sociale veiligheid.  
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Voortgang 
Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen ten aanzien het programma “In Control of 
Alcohol&Drugs”, in het bijzonder met betrekking tot de lokale aanpak. In het eerste kwartaal van 2017 
zult u opnieuw een raadsinformatie ontvangen met daarin de resultaten van het programma over 
2016.  
 
 
Den Helder, 16 augustus 2016. 
 
 
 
 
 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 

 

burgemeester 

Koen Schuiling  
  

 

Loco-secretaris 

H. Kaag – van der Boon  
  

 


