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Onderwerp: 'Naar een nuchter Bergen' alcohol- en drugsbeleid
Aan de raad,
Beslispunt:

1.

-Het beleidsplan ‘Naar een nuchter Bergen’ vaststellen;

Waar gaat dit voorstel over?
Dit voorstel gaat over het vaststellen van het beleidsplan ‘Naar een nuchter Bergen’. Het
doel van dit beleid is om te borgen dat er meer aandacht komt voor de gevolgen van het
gebruik van alcohol en drugs. De gemeente is als meest nabije overheid mogelijk het best
in staat om ouders en jongeren te bereiken. En gezien de gezondheidsschade, de
maatschappelijke schade door alcohol, is het van groot belang om in te zetten op
alcoholpreventie onder jongeren.
In het Wmo beleid 2012-2015: “Samenwerken aan Zelfredzaamheid’ is een visie op
maatschappelijke ondersteuning opgesteld.
“We streven naar een maatschappij waarin onze burgers zelfredzaam zijn en zich bij elkaar
betrokken voelen. Een maatschappij die de mogelijkheden biedt aan haar burgers om
collectief en individueel tot ontplooiing komen. Daar waar burgers kwetsbaar zijn faciliteert
de gemeente dat de burgers ondersteuning vinden zodat zij weer zelfredzaam worden en
op eigen kracht mee kunnen doen in de samenleving.”
Deze visie ligt aan de basis van dit meerjarenbeleidskader, ‘Naar een nuchter Bergen’.
Aan de hand van deze visie zijn er ambities voor 2015 geformuleerd:
1.Jongeren gaan verstandig om met alcohol: géén alcohol onder de 16 jaar en daarna
alleen met mate.
2.Het aandeel ouders dat de norm “geen alcohol onder de 16” hanteert neemt toe 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!”
4.Het versterken van preventie door een integrale aanpak met behulp van regelgeving en
handhaving.
5. Jongeren en ouders zijn zich bewust van de risico’s van drugsgebruik en het
drugsgebruik onder jongeren neemt af ten opzichte van 2009.
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Deze ambities zijn uitgewerkt in meerdere doelstellingen. De gemeente Bergen gaat aan
deze ambities werken door verschillende activiteiten te organiseren voor de doelgroep. De
doelgroep voor het nieuwe alcohol- en drugsbeleid is primair de jongere zelf. We proberen
de houding van jongeren ten opzichte van alcohol en drugs te veranderen, zodat ook het
gedrag ten aanzien van alcohol en drugs verandert. Maar het beleid richt zich ook op de
volwassenen in hun omgeving. Op ouders, vrijwilligers bij verenigingen, horecaexploitanten, de detailhandel, evenementenorganisatoren en houders van coffeeshops.
Vaak weten volwassenen niet hoe schadelijk de invloed van alcohol (en drugs) op jonge
leeftijd is.
De gemeente Bergen werkt samen met de regio Noord-Kennemerland aan de uitvoering
van de kadernotitie ‘Aanpak Jeugd, Alcohol en Drugs 2012-2015’. Naast deze kadernotitie
is de regionale projectgroep bezig met het opstellen van een regionaal uitvoeringsplan. Dit
plan wordt na goedkeuring van de stuurgroep aan het lokale actieplan gekoppeld.
Daarnaast worden lokale projecten ingezet om jongeren, maar zeker ook de volwassenen
bewust te maken van de gevolgen van alcohol en drugs.

2.

Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij "ja" zegt?
De gemeente is als meest nabije overheid mogelijk het best in staat om ouders en jongeren
te bereiken. En gezien de gezondheidsschade, de maatschappelijke schade door alcohol,
is het van groot belang om in te zetten op alcoholpreventie onder jongeren. Door dit
beleidsstuk vast te stellen besluit het college in te stemmen met een integrale aanpak op
het gebied van alcohol, drugs en jongeren. De regionale projectgroep zorgt voor deze
integrale aanpak en de gemeente Bergen kan hierbij zelf nog maatwerk leveren waar dit
wenselijk is.

3.

Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd?
Raadsbevoegdheid

4.

Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen?

a.

Burgerparticipatie

n.v.t.

b.
Externe communicatie
Vanuit de regio wordt er een communicatieplan ontwikkeld waarin bureau communicatie van
gemeente Bergen participeert.
c.
Extern overleg gevoerd met
Regionale projectgroep ; bestaande uit vertegenwoordigers van de 8 regiogemeenten en de
Brijder, GGD en het Programmabureau Integrale Veiligheid.

5.

Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken?
Een andere mogelijkheid zou zijn dat gemeente Bergen het hele alcoholmatigingsplan zelf
gaat uitvoeren. Een voordeel hiervan zou kunnen zijn dat er meer duidelijkheid is wat er
precies nodig is en alleen daar op ingespeeld wordt. Dit zou wel betekenen dat dit een
hoop menskracht kost. Door aan te sluiten bij de regio wordt een heel aantal zaken vanuit
daar geregeld en uitgezet. Zij regelen alles met scholen, ook hier in Bergen. Zo hoef je
alleen waar nodig nog maatwerk te bieden.
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6.

Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer wordt
de raad daarover gerapporteerd?
De Raad zal jaarlijks worden geïnformeerd door een rapportage van de regionale activiteiten
en de extra lokale initiatieven.

7.

Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid?

Alcoholmatiging
Begroot €48.000

Regio:

Lokaal:

Voorstel is €0,50 per inwoner, hiervan:
-Lessen op basisscholen
-Lessen op middelbare scholen
-IVA cursussen
-Pubercursussen

Maatwerk:
-Theatergroep PlayBack op alle VO scholen
á € 2.225 (eventueel 2 per school)

-Campagne
-Onderzoeken bij horeca en detailhandel
-Onderzoek ter evaluatie

Inzet op doelgroepen:
-Wedstrijd voor basisscholen om te leren
over alcohol en persmoment aan koppelen.
Kosten voor promotie en prijzen geschat op
maximaal €2.000

-Kosten mysterie guest onderzoeken

Campagne:
-Extra lokale inzet €2.000

Totaal:

Onvoorzien: €1.000
Totaal:

€15.000

€20.000

De handhavingskosten zullen worden opgenomen in de ontwikkelingen met betrekking tot nieuwe
drank- en horecawet. Op dit moment is nog onduidelijk wat het ambitieniveau is en welke
werkwijze zal worden gevolgd. De financiële gevolgen zijn derhalve nog niet in beeld.
Maar aangezien één van de doelstellingen van de vernieuwde DHW het terugdringen van
alcoholgebruik onder jongeren is, zal er aansluiting worden gezocht bij het alcohol- en drugsbeleid.
Voor alcoholmatiging is jaarlijks €48.000 begroot op jeugd en jongerenwerk fcl 6630110 ecl 34315.
De kosten zoals vermeld in de tabel passen dus binnen de begroting.
Elke regiogemeente die mee doet aan het project betaalt €0,50 per inwoner. De uitvoering van dit
regionale plan ligt bij de het Programmabureau integrale veiligheid, de GGD en de Brijder
Stichting.
Lokaal wordt er gekeken naar waar extra inzet nodig is, het leveren van maatwerk.
Zijn er externe subsidiebronnen en welke zijn dit? N.v.t.
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8.

Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen?

Door het vaststellen van dit beleidsplan wordt gewerkt aan de uitvoering van het WMO beleid. De
uitvoering van dit beleid draagt bij aan de gezondheid jongeren en kennis van jongeren en ouders
op het gebied van alcohol en drugs.
Door aan te sluiten bij de regio wordt de kennis en expertise verbreed. Er wordt veel kennis
uitgewisseld en de inwoners kunnen ook in andere gemeenten deelnemen aan activiteiten. Door
dit gezamenlijk op te pakken halen we straal je als gemeente ook uit dat je dit belangrijk vindt.
Wat betreft de uitvoering zal namens de regio de GGD en de Brijder de benadering van scholen op
zich nemen. Zij hebben veel ervaring met lespakketten opzetten en het geven van goede
voorlichting. Het is goed om deze expertise in te zetten.

Bijlagen:
1. ’Naar een nuchter Bergen’ alcohol- en drugsbeleid
2. Actieplan
3. Kadernotitie ‘Aanpak Jeugd, Alcohol en Drugs 2012-2015’ van de regionale projectgroep

Bergen, 4 december 2012
College van Bergen

drs. W.J.M. Bierman
secretaris

drs. H. Hafkamp,
burgemeester
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