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1. Inleiding 
 
 
 
In het beleidsplan ‘Naar een nuchter Bergen 2012 – 2015’ zijn de volgende ambities en 
doelstellingen geformuleerd:  
 
 
1.Jongeren gaan verstandig om met 
alcohol: géén alcohol onder de 16 jaar en 
daarna alleen met mate. 
 

1.1 Kennis van jongeren over de schadelijke 
gevolgen van alcohol neemt toe. 
1.2 Afname van het aantal jongeren tussen de 10 
en 16 jaar dat alcohol drinkt ten opzichte van 
2009. 
1.3 Afname van de hoeveelheid alcohol, die door 
jongeren tussen de 16 en 24 jaar wordt 
gedronken ten opzichte van 2009. 

 
2.Het aandeel ouders dat de norm “geen 
alcohol onder de 16” hanteert neemt toe 
ten opzichte van in 2009. 
 

2.1 Ouders kennen de schadelijke gevolgen van 
(overmatig) alcoholgebruik. 
2.2. Toename van het aantal ouders dat de norm 
“geen alcohol onder de 16” hanteert ten opzichte 
van 2009. 

 
3.Aanbieders van alcohol dragen bij aan 
het verantwoord alcoholgebruik van 
jongeren van 
16 jaar en ouder en: “Geen 16? Geen 
druppel!” 

3.1 Aanbieders van alcohol kennen de 
schadelijke gevolgen van (overmatig) 
alcoholgebruik. 
3.2 Aanbieders van alcohol zijn op de hoogte van 
wet- en regelgeving hieromtrent en handelen 
hiernaar. 

 
4.Het versterken van preventie door een 
integrale aanpak met behulp van 
regelgeving en handhaving. 

4.1 Er is een meervoudige handhavingstrategie 
door inzet politie, GGD en gemeente. 
4.2 Er zijn minder alcohol gerelateerde 
incidenten in de sfeer van openbare orde, 
agressie, geweld en ongevallen. 

 
5. Jongeren en ouders zijn zich bewust 
van de risico’s van drugsgebruik en het 
drugsgebruik onder jongeren neemt af 
ten opzichte van 2009. 

5.1 Jongeren en hun ouders zijn zich bewust van 
de risico’s van drugsgebruik. 
5.2 Het drugsgebruik onder jongeren neemt af 
ten opzichte van 2009. 
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In dit actieplan staan de concrete acties die worden uitgevoerd om de ambities en 
doelstellingen te bereiken. In de tabel op de volgende pagina wordt bij elke actie 
aangegeven aan welke ambitie(s) en doelstelling(en) de actie bijdraagt. Vervolgens wordt 
elke activiteit beschreven volgens hetzelfde format en bevat informatie over: 
 
1. Actiehouder: wie is de trekker van de activiteit? 
2. Toelichting: een korte omschrijving van de activiteit. 
3. Betrokken partijen: welke partijen zijn betrokken bij de activiteit? 
4. Outputindicatoren: producten, diensten, activiteiten die worden geleverd om de 
doelstellingen te realiseren. Output geeft bijvoorbeeld aan hoeveel activiteiten er worden 
aangeboden, wat het bereik is van de activiteiten (hoeveel deelnemers er meededen), welk 
percentage van de doelgroep is bereikt, de tevredenheid van deelnemers, etc. 
5. Bron outputindicatoren: waar komt de informatie over de output vandaan? 
6. Planning: wanneer gaat het gebeuren? 
7. Evaluatie: door wie wordt er geëvalueerd? 
8. Financiën gemeente: gemeentelijke bijdrage aan het project en vanuit welk gemeentelijk 
budget. 
9. Bij ambitie: bij welke ambitie(s) sluit deze actie aan? 

Aan dit plan wordt binnenkort het regionale uitvoeringsplan gekoppeld. Een aantal acties 
wordt al in dit plan genoemd. 
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2. Acties 
 

1. Instructie verantwoord alcohol schenken 
Actiehouder: Brijder 
Toelichting: Barvrijwilligers van verenigingen krijgen kennis over de Drank- en 

Horecawet en de effecten en risico’s van alcohol. Tevens wordt een 
adequate houding gestimuleerd t.o.v. omgaan met riskant alcoholgebruik 
en onwelkom aankoopgedrag. Het uiteindelijke doel is het voorkomen 
van risicovolle of vervelende incidenten en het reduceren van alcohol 
aan jongeren. 

Betrokken partijen: Brijder, gemeente Bergen, verenigingen 
Outputindicatoren: Aantal gegeven IVA’s, aantal deelnemers 
Bron 
outputindicatoren: 

Registratie Brijder 

Planning: Doorlopend 
Evaluatie: Betrokken partijen 
Financiën: Projectgeld Regio / gemeente 
Bij ambitie: Ambitie 3 
 

2. ELO modules alcohol en blowen 
Actiehouder: GGD Hollands Noorden 
Toelichting: Digitaal  voorlichtingsproject over (roken,) alcohol en blowen voor 

leerlingen in klas 1 en 2 (en evt 3) van het voortgezet onderwijs. 
Betrokken partijen: GGD Hollands Noorden, voortgezet onderwijs 
Outputindicatoren: Aantal scholen die mee doen 
Bron 
outputindicatoren: 

Registratie GGD Hollands Noorden 

Planning: Doorlopend 
Evaluatie: GGD Hollands Noorden 
Financiën: Projectgeld regio 
Bij ambitie: Ambitie 1 en 5 
 

3. ‘Alcohol een ander verhaal’ 
Actiehouder: GGD Hollands Noorden 
Toelichting: Voorlichtingsproject over alcohol voor leerlingen in groep 7 en/of 8 van 

het basisonderwijs en hun ouder(s)/verzorger(s). 
Betrokken partijen: GGD Hollands Noorden, basisonderwijs 
Outputindicatoren: Aantal scholen en klassen die mee doen 
Bron 
outputindicatoren: 

Registratie GGD Hollands Noorden 

Planning: Doorlopend 
Evaluatie: GGD Hollands Noorden 
Financiën: Projectgeld regio 
Bij ambitie: Ambitie 1, 2 en 5 
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4. ‘Vroegtijdige Interventie School’ (VIS) project 
Actiehouder: Brijder, GGD Hollands Noorden 
Toelichting: Preventie op maat bestaande uit bv deskundigheidsbevordering 

docenten, gastlessen, spreekuren. 
Betrokken partijen: Brijder, GGD Hollands Noorden 
Outputindicatoren: Aantal gegeven lessen, spreekuren. Aantal bezoekers. 
Bron 
outputindicatoren: 

Registratie Brijder en GGD Hollands Noorden 

Planning: Doorlopend 
Evaluatie: Betrokken partijen 
Financiën: Projectgeld Regio / gemeente 
Bij ambitie: Ambitie 1,2 en 5 
 

5. Frisfeesten 
Actiehouder: Voortgezet onderwijs 
Toelichting: Alcoholvrije feesten al dan niet i.v.m. voorlichtingsactiviteiten. 
Betrokken partijen: Voortgezet onderwijs, gemeente Bergen 
Outputindicatoren: Aantal feesten, aantal deelnemers, wat is er met het 

voorlichtingsmateriaal gedaan. 
Bron 
outputindicatoren: 

Registratie aantal deelnemers, feesten, uitkomst voorlichtingsmaterialen 
door het voortgezet onderwijs. 

Planning: Doorlopend 
Evaluatie: Betrokken partijen 
Financiën: Voortgezet onderwijs, gemeente 
Bij ambitie: Ambitie 1,3 en 5 
 

6. Theatervoorstelling PlayBack 
Actiehouder: Gemeente Bergen 
Toelichting: Theatervoorstelling over alcohol en drugs. Na de voorstelling wordt er 

gediscussieerd over de onderwerpen. De voorstelling is voor jongeren en ouders. 
Betrokken partijen: Voortgezet onderwijs, gemeente Bergen, theatergroep PlayBack, ouders 
Outputindicatoren: Aantal gegeven voorstellingen, aantal bezoekers 
Bron 
outputindicatoren: 

Registratie aantal gegeven voorstellingen en aantal bezoekers door 
voortgezet onderwijs  

Planning: Doorlopend 
Evaluatie: Betrokken partijen 
Financiën: Voortgezet onderwijs, gemeente 
Bij ambitie: Ambitie 1,2 en 5 
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7. Wedstrijd voor basisscholen 
Actiehouder: Gemeente Bergen 
Toelichting: Er wordt door de gemeente een wedstrijd uitgeschreven voor groep 7 en 8 van 

de basisscholen. De opdracht is om voor ouders een goede voorlichting te geven 
over alcohol en drugs aan de hand van een presentatie. Hier wordt een 
persmoment met de wethouder aangekoppeld. 

Betrokken partijen: Basisonderwijs, gemeente Bergen 
Outputindicatoren: Aantal deelnemers aan de wedstrijd, aantal ouders die op de presentatie 

afkomen. 
Bron 
outputindicatoren: 

Registratie aantal deelnemers aan de wedstrijd door gemeente, 
registratie aantal ouders door basisscholen  

Planning: 2e helft schooljaar 2012-2013 
Evaluatie: Betrokken partijen 
Financiën: Gemeente 
Bij ambitie: Ambitie 1,2 en 5 
 

8. Preventieve brief ouders van kinderen die 12 worden/alcohol nee contract 
Actiehouder: Gemeente Bergen 
Toelichting: Ouders van kinderen die 12 jaar worden, krijgen van de gemeente een 

brief met over de schadelijke invloed van alcohol op het jonge kind en de 
tip tijdig met het kind de regel in te stellen: “Géén 16? Géén druppel!”. 
Ter ondersteuning van dit gesprek stuurt de gemeente het “Alcohol NEE” 
contract mee. Dit geeft ouders een goed handvat om afspraken met hun 
kind te maken. Ook wordt er in deze brief gewezen op de strafbaarheid 
van drinken onder de 16 jaar. 

Betrokken partijen: Gemeente Bergen, ouders van kinderen die 12 jaar worden. 
Outputindicatoren: Aantal verstuurde brieven 
Bron 
outputindicatoren: 

Registratie aantal verstuurde brieven  

Planning: Doorlopend 
Evaluatie: Betrokken partijen 
Financiën: Gemeente 
Bij ambitie: Ambitie 1,2 en 5 
 

 

 

 

9. Landelijke en lokale campagne 
Actiehouder: Gemeente, GGD, ministerie VWS 
Toelichting:  
Betrokken partijen: Gemeente, GGD, Trimbos Instituut, Ministerie VWS 
Outputindicatoren: Aantal publicaties / acties 
Bron 
outputindicatoren: 

Gemeente 

Planning: Doorlopend 
Evaluatie: Betrokken partijen 
Financiën: Inkoopmateriaal: Gemeente 
Bij ambitie: Ambitie 1,2,3,4 en 5 
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10. Haltafdoening 
Actiehouder: Bureau Halt, politie 
Toelichting: Wanneer een jongere een proces verbaal krijgt opgelegd voor ‘openbare 

dronkenschap’ of voor een andere overtreding in relatie tot 
alcoholgebruik, kan de jongere kiezen voor een ‘boete’ of een ‘kans’. In 
plaats van een geldboete, krijgt de jongere een verwijzing naar Halt. Als 
alternatieve straf krijgt de jongere de kans om bij Brijder een training te 
volgen. De ouders wordt een ouderavond aangeboden. Wanneer de 
jongere de training niet goed doorloopt, wordt de boete 
alsnog opgelegd. 

Betrokken partijen: Bureau Halt, politie, openbaar ministerie, Brijder 
Outputindicatoren: - Aantal jongeren dat kiest voor een training van de GGZ in plaats van 

een boete en aantal jongeren dat het leertraject succesvol afmaakt. 
- Aantal ouderavonden en aantal ouders dat op de ouderavond komt. 
- Percentage respondenten dat na een gevolgde training aangeeft dat de 
kennis rondom alcohol- en drugsgebruik en het omgaan met groepsdruk 
is verbeterd. 

Bron 
outputindicatoren: 

Registratie Bureau Halt en Brijder  

Planning: Doorlopend 
Evaluatie: Betrokken partijen 
Financiën:  
Bij ambitie: Ambitie 2,4 en 5 
 

11. Nalevingsonderzoek  
Actiehouder: STAP, universiteit van Twente 
Toelichting: Inzet van mystery-guest om steekproefsgewijs te controleren op de 

verkoop van alcoholische drank aan jongeren onder de 16 jaar bij 
supermarkten, horeca en sportkantines. Wanneer je eigenaren of 
besturen van instellingen of bedrijven vraagt of men op de hoogte is en 
zich houdt aan de wetgeving met betrekking tot alcoholverstrekking, zal 
iedereen dit met volmondig ‘ja’ beantwoorden. Echter in de praktijk blijkt 
dit niet altijd zo te zijn. Om mensen scherp te houden moeten zij zo nu 
en dan gewezen worden op het overtreden van de regel (waarschuwing/ 
sanctie) of het naleven van de regel (compliment). Dit kan alleen 
geconstateerd worden door een onaangekondigde mystery-guest. 

Betrokken partijen: Gemeente, regio Noord-Kennemerland, STAP, universiteit van Twente, 
detailhandel 

Outputindicatoren: Hoeveel % nageleefd 
Bron 
outputindicatoren: 

Gegevens nalevingsonderzoek 

Planning: Doorlopend 
Evaluatie: Betrokken partijen 
Financiën:  
Bij ambitie: Ambitie 3 en 4 
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12. Convenant met horeca 
Actiehouder: Gemeente 
Toelichting: Op basis van het convenant veilig uitgaan zijn happy hours / piekuren 

niet toegestaan. Dit is een bestaande maatregel in het kader van 
verantwoord alcoholgebruik. Ook wordt het niet schenken onder de 16 
jaar aangestipt in dit convenant. 

Betrokken partijen: Gemeente, Horeca 
Outputindicatoren:  
Bron 
outputindicatoren: 

 

Planning: Doorlopend 
Evaluatie: Betrokken partijen 
Financiën:  
Bij ambitie: Ambitie 3 en 4 
 

13. Naleving Drank- en Horecawet 
Actiehouder: Gemeente 
Toelichting: Per 1 januari 2013 is de gewijzigde Drank- en Horecawet van kracht. 

Deze wet heeft onder meer tot doel het alcoholgebruik onder jongeren 
terug te dringen. Op dit moment wordt er gewerkt aan de implementatie 
van de herziening. Wat de gevolgen hiervoor zijn voor het 
alcoholmatigingsbeleid op maatregelniveau is op dit moment nog niet 
duidelijk. De verwachting is dat dit begin 2013 duidelijk is en hierover 
besluitvorming plaatsvindt. Op dat moment zal het integraal worden 
overgenomen in het actieplan. 

Betrokken partijen: Gemeente 
Outputindicatoren:  
Bron 
outputindicatoren: 

 

Planning: Doorlopend 
Evaluatie: Betrokken partijen 
Financiën:  
Bij ambitie: Ambitie 3 en 4 
 

14. Weerbaarheidstrainingen 
Actiehouder: Gemeente 
Toelichting: Weerbaarheid staat voor stevig in je schoenen staan en de wereld om je 

heen met zelfvertrouwen tegemoet treden; goed voor jezelf zorgen met 
respect voor de ander. Door je eigen kracht en mogelijkheden te 
ontdekken kun je weerbaar door het leven gaan. 

Betrokken partijen: Gemeente, basisscholen, trainers weerbaarheid 
Outputindicatoren: Aantal gegeven trainingen, aantal deelnemende klassen 
Bron 
outputindicatoren: 

Gegevens van basisscholen 

Planning: Doorlopend 
Evaluatie: Betrokken partijen 
Financiën: Gemeente 
Bij ambitie: Ambitie 1 en 5 
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15. Drinken alcohol op straat 
Actiehouder: Gemeente 
Toelichting: Het is verboden om in de bebouwde kom alcohol op straat te drinken op 

basis van artikel 2:48 uit het APV. Hieruit voort komen dus controles, 
deze worden ook gehouden op hangplekken. 

Betrokken partijen: Gemeente, politie 

Outputindicatoren: Aantal uitgekeerde boetes, aanhoudingen 
Bron 
outputindicatoren: 

Politie, gemeentelijke handhaving 

Planning: Doorlopend 
Evaluatie: Betrokken partijen 
Financiën:  
Bij ambitie: Ambitie 1 en 4 
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