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Betreft: advies WMO-cliëntenraad op de Startnotitie Alcoholpreventie onder 
jongeren, Januari 2010.

Geacht College,

De Wmo-cliëntenraad Beemster, Graft-De Rijp en Schermer heeft de Starnotitie 
Alcoholpreventie onder jongeren van januari 2010 ontvangen en is gevraagd 
daar haar advies op te geven, waarvoor onze dank.
Dit advies is in de Wmo-cliëntenraad vergadering op 17 februari 2010 
besproken en vastgesteld. De vergadering werd bijgewoond door een van uw 
beleidsambtenaren waardoor vragen direct beantwoord konden worden.

Op de eerste plaats vinden wij de verschijning van deze nota belangrijk. Het 
alcoholgebruik onder jongeren neemt steeds meer toe en is zowel gevaarlijk 
voor de persoon in kwestie als overlastgevend voor de omgeving.

Het is opgevallen dat de nota preventief is en niet repressief. Bij de bepaling 
van de definitieve nota zullen naar onze mening niet alleen preventieve 
maatregelen genomen moeten worden. Preventie is niet genoeg, de jeugd moet 
al daarvoor zijn benaderd. 

In de definitieve nota zal een tijdspad uitgezet moeten worden voor de 
uitvoering. Daarnaast, we hebben dit eerder aangegeven, zullen de doelen en 
de uitwerking SMART geformuleerd moeten worden.

In hoofdstuk 2 zien wij graag opgenomen dat vooral kopieergedrag bij de jeugd 
een belangrijke factor is bij deze problematiek.

In de tweede alinea op pagina 6 worden landelijke cijfers genoemd. Het lijkt ons 
belangrijk om deze cijfers ook van de Beemster te geven. Uw 
beleidsmedewerker, mevr. De Vries, heeft aangegeven dat dit cijfermateriaal 



beschikbaar komt als de jeugdmonitor heeft plaatsgevonden. Het lijkt ons dan 
ook zinvol dat in de definitieve nota deze cijfers worden opgenomen.

In hoofdstuk 3, op pagina 7, wordt gesteld dat lespakketten aan de scholen 
wordt aangeboden. Naar ons idee zouden de schoolbesturen verplicht moeten 
worden deze lespakketten te gebruiken. Er zou ook samenwerking moeten zijn 
tussen basis- en voortgezet onderwijs om het matigingsbeleid bij 
schoolwisseling te continueren.

Op pagina 10 punt 2 onderaan, wordt gesteld dat in de APV is opgenomen dat 
in de kern van Middenbeemster het verboden is alcoholhoudende drank op de 
openbare weg te nuttigen. Onze vraag is waarom dit niet geldt in de andere 
kernen? 

Bij hoofdstuk 4, de uitvoering, is ons gemeld dat de activiteiten 9, 10, 11 en 12 
worden doorgeschoven naar de regionale nota. Wat is hierbij de invloed van de 
gemeente?

Wij achten het verder belangrijk dat na de start van het Centrum voor Jeugd en 
Gezin de onderhavige nota door deze organisatie zal moeten worden 
gecoördineerd.

Hoogachtend,

H.W.E.Ö. Heijmans
Voorzitter Wmo-cliëntenraad Beemster, Graft-De Rijp en Schermer 


