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Pre-adviesnr. 8
Agendapunt
Onderwerp startnotitie Alcoholpreventie onder 

jongeren

Middenbeemster, 13 januari 2010

Aan de raad

> voorstel

Het college adviseert de bijgaande startnotitie Alcoholpreventie onder jongeren vast te stellen en de 
punten 1 tot en met 8 lokaal op te pakken en de punten 9 tot 12 in het regionale project van het 
Platform Integrale Veiligheid onder te brengen.

> toelichting
Naast een wettelijke verplichting aangaande het bevorderen van gezondheid bij de inwoners van 
Beemster, willen wij ook graag investeren in de gezondheid van de inwoners. Om deze reden hebben 
wij samen met onze lokale en regionale samenwerkingspartners gekozen voor een aantal 
gezondheidsthema’s waarop de gemeente de komende jaren extra wil investeren. De 
gezondheidsthema’s zijn opgenomen in de nota Lokaal gezondheidsbeleid 2008-2011 en zijn als 
volgt:

 preventie schadelijk alcohol- en drugsgebruik;
 bestrijding overgewicht;
 ontwikkelen van een samenwerkingsverband ten behoeve van een sluitend beleid aanpak 

depressie.

In de nota intergaal jeugdbeleid 2009-2012 staat al aangekondigd dat de gemeente een specifiek 
alcoholbeleid wil voor jeugdigen en hun ouders/verzorgers.

Bovenstaande nota’s zijn aanleiding geweest om deze korte notitie Alcoholpreventie onder jongeren 
te schrijven waarin wordt getracht om een strategisch preventief alcoholbeleid uit te werken. De 
notitie is op dit moment nog steeds in ontwikkeling vandaar dat het een startnotitie is. Hij zal 
gedurende het jaar bijgesteld worden.

De notitie gaat uitsluitend over preventie schadelijk alcoholgebruik. Andere gezondheidsthema’s 
worden niet in deze notitie behandeld.

Hoofddoelstelling:
Vermindering van alcoholgebruik door jongeren in de leeftijd van 10 tot 18 jaar. De focus van 
onze aanpak richt zich in het bijzonder op leeftijdscategorie 12 tot 18 jaar.
De focus op 10-18 jaar is omdat dit de meest kwetsbare en vormbare groep is. De startleeftijd  
lijkt met 10 jaar erg vroeg te liggen. Deze vroegtijdige aanpak van de problematiek is niet 
zonder reden. Jeugdigen in de leeftijd van 10 tot 12 jaar staan aan het begin van de fase dat 
ze alcohol gebruiken en zijn daarvoor nog beter beïnvloedbaar en ontvankelijk voor voorlichting 
en educatie. Juist in de preventie is deze leeftijd het meest effectief.

Subdoelen:
a) de startleeftijd waarop jongeren voor het eerst alcohol gebruiken verhogen naar 16 

jaar.
b) toename van kennis over alcohol en de risico’s hiervan.
c) Overlast van alcoholgebruik door jongeren in het openbaar domein verminderen
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In de notitie zijn meerdere preventieactiviteiten opgenomen en is er aangesloten bij lopende 
ontwikkelingen op regionaal gebied. 

> juridische consequenties

nvt

> financiële consequenties

1. Gezond zwanger onbekend (schatting €1000)
2. Alcoholpreventie op het primaire onderwijs €1500
3. Pgo+ 5min x aantal kinderen in groep 7 x 

€72,00 (uurtarief verpleegkundige) (schatting €900)
4. Voorlichting aan ouders/verzorgers en jongeren €200
5. Workshops aan tieners en jongeren via jongerenwerk onbekend (schatting €1000)
6. Jongeren iniatief €500
7. Preventiemedewerker aanwezig tijdens evenementen geen kosten alleen een tafel   en 

elektriciteit
8. Informatie over alcohol en drugs €300
9. Alcoholverkeerscursus (AVC)

a. cursus avc (7x) €2450
b. rijbewijzen (100 stuks) €3325
c. huur buurthuis (Incl koffie/thee) €300

10. Cursus Barcode €1000
11. Cursus Barveilig €1000
12. Convenant sportverenigingen geen
13. Ketenaanpak in combinatie met Halt geen
14. Overig € 2000

€ 12075 (schatting € 15475)

De totale kosten voor dit beleid zullen maximaal €15.475 zijn. Voor het jaar 2010 is dit nog niet in de 
begroting opgenomen. Het kan voor een gedeelte uit de BDU en het andere gedeelte uit de WMO 
reserve gehaald worden.
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