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Onderwerp: Preventie- en handhavingsplan alcohol 

en middelengebruik 2018-2022 

Zaaknummer: 666941 

Voorstel: 

1. Het Preventie- en handhavingsplan alcohol en 

middelengebruik 2018-2022 vast stellen en in 

gezamenlijkheid met uitvoerende partners een 

uitvoeringsplan voor de komende 4 jaar opstellen     

Argumenten: 

1.1 Naar aanleiding van een aantal signalen vanuit 

onder andere politie en jeugdwerkers zijn er in 2016 

vragen gerezen over mogelijk toenemend 

(problematisch) middelengebruik onder jeugd en 

jongvolwassenen in de gemeente Hof van Twente. In 

diezelfde periode meldden regionale kranten 

vermeende normalisering omtrent drugsgebruik. Uit 

het Elektronische MOnitor VOlksgezondheid (E- 

MOVO!) onder 13- en 15-jarigen blijkt dat het 

alcoholgebruik in Hof van Twente hoger is dan 

landelijk. De tendens is dat dit niet vermindert, maar 

juist toeneemt. 

1.2 Op initiatief van de gemeenteraad heeft er in 

2016 een onderzoek naar alcohol en drugsgebruik 

plaatsgevonden. Dit onderzoek is uitgevoerd door 

Mainline.Het onderzoek was erop gericht om inzicht 

te krijgen in de daadwerkelijke problematiek. 

1.3 Voor wat betreft het alcoholgebruik kwam uit dit 

onderzoek naar voren dat er inderdaad meer dan 

gemiddeld in onze gemeente wordt gedronken ook bij 

volwassenen en dat het alcoholgebruik genormali- 

seerd is. “Het hoort er gewoon bij”. 

14 Voor wat betreft het drugsgebruik kwam naar 

voren dat er veel onbekendheid is over drugsgebruik. 

De professionals hadden een ernstiger beeld van het 

drugsgebruik dan uit het onderzoek naar voren 

kwam. Het is ook lastig om hier de vinger op de zere 

plek te leggen omdat drugsgebruik niet in het open- 

baar gebeurd. Het blijft bij een onderbuikgevoel. Ook 

de politie heeft geprobeerd om meer inzicht te krijgen 

in het drugsgebruik waarvoor men in 2017 een 

fenomeenonderzoek heeft gehouden. 

1 Gezondheid, welijn en leesti van ongeren in Twente E-MOVO 2015-2016 



Uit dit fenomeenonderzoek kwamen geen andere 

gegevens naar voren dan wat al bekend was en het 

onderbuikgevoel is niet weggenomen. 

1.5 Op basis van vorenstaande heeft de 

gemeenteraad het college de opdracht gegeven om 

meer in te zetten op preventie voor wat betreft het 

alcohol en drugsgebruik. Daartoe is bijgaande 

uitgangspuntennotitie opgesteld. Nadat uw raad de 

notitie heeft vastgesteld wordt samen met de 

partners een uitvoeringsplan opgesteld. Een eerste 

bijeenkomst hiervoor is gepland op 24 januari 2018. 

Het uitvoeringsplan zal t.z.t. ook aan uw raad worden 

voorgelegd. 

Het preventieplan gaat er van uit om op de 

verschillende landelijke pijlers interventies te plegen: 

Fysieke en sociale leefomgeving 

Regelgeving en handhaving 

Voorlichting en educatie 

Signalering, advies en ondersteuning. 

Wij hebben hierbij de volgende beleidsdoelen 

geformuleerd: 

- Verminderen van de ‘cultuurgebonden’ acceptatie 

van alcohol; 

- Terugdringen van alcohol en druggebruik bij 

jongeren (tot 25 jaar); 

- bewustwordingsniveau vergroten 

- deskundigheidbevordering onder jeugdigen, 

ouders/opvoeders en professionals, 

- signaleringskracht van professionals vergroten. 

In dit voorstel is in het kort de rode draad van het 

preventieplan en de achtergrond weergegeven. Voor 

meer informatie en achtergrondgegevens wordt 

verwezen naar bijgaand plan. 

Risico’s 

Inhoudelijk geen risico. Met dit soort preventie- 

activiteiten is het heel lastig om te monitoren wat in dit 

kader preventie oplevert. Bovendien lossen wij als 

gemeente het probleem niet op. Ook landelijke 

aandacht voor de problematiek leidt tot meer bewust- 

wording. Zie de anti rook campagne. 

Als gemeente zijn wij wel verantwoordelijk voor de Wet 

op de publieke gezondheidszorg (WPG) en in dat kader 

wordt van gemeenten verwacht dat ze inzetten op 

preventie maar de mate waarop wordt niet beschreven. 

Alternatieven 

Geen extra aandacht besteden aan het alcohol en 

middelengebruik. 

In het uitvoeringsplan kunnen keuzes worden gemaakt 

met betrekking tot de inzet van interventies. 



Uitvoering 

Tactus Verslavingszorg is een belangrijke samen- 

werkingspartner op dit gebied. In 2018 zullen wij extra 

uren bij Tactus inkopen om handen en voeten te geven 

aan het uitvoeringsplan. Voor 2018 kunnen de kosten 

worden betaald uit reguliere budgetten. Mogelijk dat er 

voor 2019-2022 extra middelen gereserveerd moeten 

worden maar dat hangt mede af van het ambitieniveau. 

Bij de kaderbrief in 2018 komen wij daar bij uw raad op 

terug. 

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente, 

de secretaris, de burgemeester, 

-_ 
(geanonimiseerd)

dÎs. D. Lacroix 

  

drs. . Nauta-van Moorsel 

(geanonimiseerd)


