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INLEIDING 

 

Het preventie- en handhavingsplan alcohol 

In dit actieplan wordt ingegaan op de activiteiten die de gemeente Ridderkerk de komende jaren inzet 

op het terrein van het voorkomen en handhaven van (bovenmatig) alcohol- en drugsgebruik. Dit plan 

is weliswaar niet uitsluitend, maar wel met name op de doelgroep jongeren gericht. 

Voorafgaand aan de opstelling van dit plan, heeft de gemeenteraad van Ridderkerk in april 2016 het 

preventie- en handhavingsplan (PHP) alcohol 2016-2019 vastgesteld. Tijdens de vaststelling van het 

PHP is besloten het thema ‘drugsgebruik’ ook mee te nemen in het uit te werken actieplan. 

 

Dit actieplan is het tweede actieplan dat de gemeente Ridderkerk voor de aanpak van deze 

problematiek opstelt. De gemeente heeft de afgelopen jaren al geïnvesteerd in de aanpak van 

schadelijk alcoholgebruik onder jongeren. Dit heeft enkele inzichten gebracht in wat goed en wat 

minder goed werkt. Het eerdere actieplan “alcohol: de keus is aan jou” is geëvalueerd. De bevindingen 

van deze evaluatie zijn meegenomen als input voor voorliggend plan. 

 

Doelstelling beleid 

Zoals reeds in de nota ‘positieve gezondheidszorg in Ridderkerk’ is aangegeven, zal de gemeente zich 

de komende jaren blijven inspannen om buitensporig genotmiddelengebruik onder jongeren en 

volwassenen terug te dringen.  

 

Het hoofddoel van het gemeentelijk beleid is het voorkomen van gezondheidsschade voortvloeiend uit 

(bovenmatig) gebruik van alcohol en/of drugs. De gemeente sluit hiermee aan op het Nederlandse 

drugsbeleid, dat als centrale doelstelling het voorkomen dan wel beperken van de risico's van 

druggebruik voor het individu, zijn directe omgeving en de samenleving heeft.  

Daarnaast heeft het beleid verschillende neveneffecten voor ogen, zoals het voorkomen/ terugdringen 

van overlast, schooluitval & geringe schoolmotivatie, verslaving, verlies aan arbeidsproductiviteit, 

geestelijke gezondheidsproblemen, verkeersongevallen, onveilige situaties thuis of in openbaar gebied 

als gevolg van middelengebruik of –misbruik. 

 

Twee pijlers 

In het PHP is gekozen voor een aanpak waarbij sprake is van een combinatie van de pijlers  

In dit actieplan worden de activiteiten eveneens in (twee) pijlers ingedeeld: 

 pijler 1 preventie, bewustwording & signalering 

 

 pijler 2 regelgeving & handhaving 

 

 

Proces  
Na vaststelling van dit actieplan, gaan we in gesprek met onze partners om vervolgens –daar waar van 

toepassing- afspraken met uitvoerders te maken.  De gemeente voert de regie op uitvoering van het 

actieplan en stelt hierbij een begeleidingsgroep in, bestaande uit relevante samenwerkingspartners. 

 

Monitoring  
Zeer onlangs is het gemeenterapport van de GGD binnen gekomen dat inzicht geeft in de gezondheid, 

het welzijn en de leefstijl van jongeren in het regulier voortgezet onderwijs. De gegevens zijn 

verzameld met de GGD Gezondheidsmonitor Jeugd 2015. Een korte samenvatting vindt u in de 

bijlage. Uit deze monitor komt naar voren dat bij 2e klassers minder Ridderkerkse jongeren nooit 

rookt dan in de regio (93% vs 94%).  Terwijl bij 4e klassers juist meer Ridderkerkse jongeren nooit 

rookt dan in de regio (83% vs 80%). Dit zou erop kunnen duiden dat jongeren eerder gaan roken. Ook 

bij het alcoholgebruik en drugsgebruik zie je dezelfde beweging. Dat is een ontwikkeling die we 

absoluut moeten willen voorkomen. 
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De resultaten van dit actieplan zullen worden gemonitord. Naast de gegevens van de GGD worden ook 

de actuele trendgegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek betrokken. Vervolgens worden 

aan de hand van de verzamelde gegevens prestatie-indicatoren opgesteld om de resultaten van de 

activiteiten te kunnen meten.   

In de eerste helft van 2018 wordt dit actieplan tussentijds geëvalueerd en zo nodig aangepast.  

 
Financiën 
Voor uitvoering van de activiteiten uit dit actieplan is de kostenraming als volgt: 
 

Activiteit Raming kosten 

magazine ontwikkelen & documentaire maken € 5.000,= 

debatten en training weerbaarheid € 5.000,= 

programma de Gezonde School en 
Genotsmiddelen 

€ 12.000,= 

ouderbijeenkomsten  € 4.000,= 

training en/of praktijkondersteuning 
professionals 

€ 5.000,= 

digitale informatiekaart professionals € 3.000,= 

groepstraining jongeren met verslaafde ouders € 10.000,= 

BOB in sportkantines € 3.500,= 

Totale kosten € 47.500,= 

 
De kosten en/of inzet kunnen worden gedekt uit bestaande middelen en/of capaciteit.  
 

 

DE ACTIVITEITEN 

 

Pijler 1 – preventie, voorlichting & signalering 

 

In dit onderdeel worden de activiteiten voor de komende 4 jaar beschreven. 

 

Het nuttigen van alcohol is in Nederland algemeen aanvaard en heeft veelal een sociale functie. Het 

besef dat het nuttigen van alcohol onder de 18 jaar zeer schadelijk kan zijn voor onder meer de 

ontwikkeling van de hersenen en andere risico’s met zich mee brengt, moet verder worden vergroot. 

 
 
Naast inzet op bewustwording van de schadelijke gevolgen van genotmiddelengebruik onder jongeren 

en hun ouders
1
, wil de gemeente de handelingsvaardigheid van professionals in dit kader vergroten. 

Dit om enerzijds zo vroeg mogelijk in te kunnen grijpen, anderzijds om daar waar nodig de persoon 

vroeg te kunnen doorgeleiden naar het juiste zorgaanbod.  

 

Hieronder volgt een beschrijving van de activiteiten die de komende jaren in het kader van preventie, 

voorlichting & signalering ingezet zullen worden.  

 

2.1. Activiteiten gericht op jongeren en/of ouders 

 

                                                 
1
 Daar waar over ‘ouders’ gesproken wordt, worden tevens andere opvoeders bedoeld zoals pleegouders, 

stiefouders e.d. 

https://www.bing.com/images/search?q=tekeningen+alcohol+drinken&view=detailv2&&id=E099D9C053BBBE082FCBD609C67A80B51CC3BDB4&selectedIndex=96&ccid=uVEY8m%2b3&simid=608006639598767391&thid=OIP.Mb95118f26fb702ed64a1fde76c0c6685o0
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Tussen 2012 en 2015 reeds is een aantal activiteiten voor jongeren uitgevoerd, waarvan een deel zal 

worden herhaald, aangevuld met nieuwe elementen. 

 

1. Wat gaat de gemeente  

doen? 

Voor de groepen 7 + 8 van het primair onderwijs en de eerste 2 klassen 

van het voortgezet onderwijs, wordt voor leerlingen een magazine over 

het thema alcohol & drugs ontwikkeld. Dit magazine, dat wordt 

verspreid onder leerlingen in de leeftijdscategorie van genoemde 

klassen, kan tevens door het jongerenwerk en sportverenigingen ingezet 

worden als informatiemateriaal. 

Het project Bewust Onbeschonken Jongere (BOJ) wordt gecontinueerd; 

voor en door jongeren wordt onder begeleiding van jongerenwerkers 

een nieuwe documentaire over de risico’s van alcohol en drugs 

gemaakt.  

Bovengenoemd magazine en de documentaire worden in het voortgezet 

onderwijs, binnen sportverenigingen en op andere vindplaatsen zoals 

wijkcentra getoond. 

Dit wordt gekoppeld aan: 

-een debat over jeugd, alcohol en drugs en/of  

-een training weerbaarheid gericht op onder meer omgaan met 

groepsdruk en weerstand bieden aan verleidingen. 

Wanneer? Oplevering magazine medio 2017.  

Oplevering documentaire medio 2017. 

Start debatten/trainingen vanaf schooljaar 2017/2018. 

Wat wil de gemeente  

bereiken? 

Bevorderen bewustwording van de risico’s van middelengebruik en 

vergroting weerbaarheid onder jeugd/jongeren. 

 

Sinds 2013 doet het voortgezet onderwijs in Ridderkerk mee aan het traject de Gezonde School en 

Genotsmiddelen (DGSG).  DGSG is hét preventieprogramma over alcohol, roken en drugs voor het 

voortgezet onderwijs. De integrale aanpak op school maakt jongeren weerbaar ten aanzien van drugs 

en alcohol. Ook het betrekken van ouders, het opstellen van duidelijke regels op school en het 

signaleren en begeleiden van leerlingen met problemen zijn belangrijk in dit programma.  

 

2. Wat gaat de gemeente  

doen? 

Voortzetting programma de Gezonde School en Genotsmiddelen 

(DGSG) op de scholen voor voortgezet onderwijs in Ridderkerk. 

Wanneer? N.v.t. Reeds gestart. 

Wat wil de gemeente 

bereiken? 

-Jongeren stimuleren om het drinken van alcohol uit te stellen tot na het 

18
de

 jaar en geen tabak en drugs te gebruiken.   

-Signaleren van (bovenmatig) middelengebruik en zo nodig 

doorverwijzing naar zorgaanbieders. 

-Voorlichting van ouders/verzorgers. 

 

 
 

Ouders  zijn een van de belangrijkste factoren die invloed hebben op het leven van kinderen en 

jongeren als het gaat om middelengebruik. Om ouders hiervan (verder) bewust te maken, wordt 

ingezet op het bereiken van deze doelgroep via onder meer het Centrum voor Jeugd en Gezin en 

basisscholen.  

 

3. Wat gaat de gemeente  Voor ouders van kinderen in de basisschoolleeftijd en ouders van 

https://www.bing.com/images/search?q=tekeningen+alcohol+drinken&view=detailv2&&id=C4B6BED54E7FA84A7579AD6D692871ACC4DD52F0&selectedIndex=64&ccid=e3%2fxkGLG&simid=608005643176183920&thid=OIP.M7b7ff19062c6506c13aea8d92fdbc4d3o0
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doen? jongeren in het voortgezet onderwijs, worden ouderbijeenkomsten 

georganiseerd, waarin zij voorlichting en advies/opvoedtips krijgen 

over de onderwerpen drugs en drank. 

Wanneer? Tweemaal per jaar vanaf schooljaar 2017/2018. 

Wat wil de gemeente 

bereiken? 

-Bevorderen dat ouders in gesprek gaan met hun kind(eren) over 

middelengebruik en hen beter in staat stellen om regels en afspraken 

met hun kind(eren) te maken over gezond gedrag. 

-Ouders voorlichten over het zorgaanbod en relevant landelijk 

informatiemateriaal. 

 

2.2. Activiteiten gericht op professionals 

Zowel bij jongeren als bij volwassenen is het van belang om bovenmatig middelengebruik zo vroeg 

mogelijk te signaleren en hen –indien nodig- zo snel mogelijk door te geleiden naar specialistische 

zorg.  

 

Sinds eind 2014 zijn in de gemeente Ridderkerk wijkteams actief voor alle vragen en ondersteuning op 

het gebied van opgroeien, opvoeden, zorg & (inkomens-) ondersteuning. De gemeente wil de kennis 

en vaardigheden van deze professionals op dit terrein verder versterken. Daarnaast wordt ingezet op 

deskundigheidsbevordering bij leerplichtambtenaren, klantmanagers en Wmo-consulenten. 

 

4. Wat gaat de gemeente  

doen? 

Training en/of praktijkondersteuning voor leerplichtambtenaren, 

klantmanagers, leden van de wijkteams en Wmo-consulenten over 

signalering, bespreekbaar maken en eventuele doorgeleiding naar 

hulpverlening ingeval van drugs- of alcoholmisbruik. 

Wanneer? Vanaf oktober 2017 

Wat wil de gemeente  

bereiken? 

Verbetering signalerings- en gespreksvaardigheden professionals, 

waardoor zij beter in staat zijn om jongeren én volwassenen hulp en 

begeleiding te bieden bij problemen met middelengebruik. 

 

5. Wat gaat de gemeente  

doen? 

De effectief gebleken interventies (inclusief online zelfhulp en apps) die 

inmiddels bestaan voor mensen die hun leefstijl willen veranderen, 

bundelen in een digitale informatiekaart voor professionals 

Wanneer? 2
e
 helft 2017 

Wat wil de gemeente  

bereiken? 

Vergroting kennis bij professionals (zoals professionals in de 

wijkteams, jongerenwerkers, huisartsen, praktijkondersteuners van 

huisartsen en leerplichtambtenaren) van effectief gebleken interventies 

op het terrein van alcohol- en drugsgebruik. 

 

2.3. Aanbod op landelijk en regionaal niveau  
 

Aanbod 

Binnen de regio zijn specialistische instellingen voor verslavingszorg aanwezig, zoals Antes (voorheen 

onder meer Bouman GGZ) en De Hoop GGZ. Deze instellingen bieden onder andere ambulante en 

klinische zorg, lotgenotencontact, inloophuizen en zelfhulpgroepen.  

Aan alcohol-verslaafden kunnen voor lotgenotencontact ook terecht bij de Anonieme Alcoholisten. 

Daarnaast neemt het aantal fora en online behandelingen toe. Ook zelfhulpprogramma’s op internet 

zijn steeds succesvoller. 

 

Campagnes 

Op landelijk niveau starten regelmatig campagnes. Zo lanceerde de staatssecretaris dit voorjaar de 

website www.uwkindenuitgaansdrugs.nl om ouders te informeren en hen aan te sporen met hun 

kind(eren) te praten over de risico’s van het gebruik van drugs tijdens het uitgaan.  

http://www.uwkindenuitgaansdrugs.nl/
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Ook worden instrumenten ontwikkeld zoals www.drankjewel.nl (voor jongeren met ouders met een 

alcoholprobleem) of www.watdrinkjij.nl (voor jongeren met een test en informatie over gebruik van 

alcohol en tips om te minderen of te stoppen). 

 

Om mensen nog beter op de hoogte te stellen, zal de gemeente zich inzetten relevante informatie op 

laagdrempelige wijze te ontsluiten.  

 

6. Wat gaat de gemeente  

doen? 

Op laagdrempelige wijze voorlichting geven aan volwassenen over hulp 

bij het stoppen of minderen met gebruik van alcohol of drugs, door 

bijvoorbeeld interviews / artikels in de Blauwkai of een (tijdelijke) 

speciale button op de gemeentelijke website.  

Wanneer? Vanaf maart 2017 tweemaal per jaar. 

Wat wil de gemeente  

bereiken? 

Bekendmaking van het beschikbare hulpaanbod bij de doelgroep en het 

gebruik van dit aanbod bevorderen. 

 

2.4.  Kinderen van verslaafde ouders 

Onderzoek laat zien dat kinderen van ouders met psychiatrische problematiek of een verslaving risico 

lopen op geestelijke gezondheidsproblemen. Ook de kans op verslaving aan drugs of alcohol is hoger 

onder deze doelgroep. De gemeente gaat ondersteuning aan deze kinderen bieden. 

.  

7. Wat gaat de gemeente  

doen? 

Organiseren van groepstraining voor jongeren tussen de 12 en 23 jaar 

met ouders die verslaafd zijn en/of psychiatrische problemen hebben.  

Wanneer? Eenmaal per jaar vanaf 2017. 

Wat wil de gemeente  

bereiken? 

Versterking weerbaarheid van jongeren die opgroeien met een 

verslaafde ouder. Vergroting van kennis van de problematiek van hun 

ouders en voorkomen dat deze jongeren dezelfde problemen 

ontwikkelen. 

 

Pijler 2 – regelgeving & handhaving alcohol en drugs 

 

Uit onderzoek is gebleken dat wet- en regelgeving een van de best werkende interventies is om 

gedragsverandering te bewerkstelligen. Handhaving van de lokale regels en van landelijke wetgeving 

is hierbij essentieel. 

 

Met betrekking tot drugsoverlast wordt doorlopend gehandhaafd door te signaleren als er in overlast 

gevende groepen drugs worden gebruikt. Dit wordt doorgegeven aan de politie. 

Verder wordt ook gesignaleerd als er wordt gehandeld in drugs. Ook dit wordt doorgegeven aan de 

politie. De politie onderneemt dan actie.  

 

Hieronder volgt een beschrijving van de activiteiten met betrekking tot alcoholpreventie die de 

komende jaren in het kader van deze pijler ingezet zullen worden.  

 

 
 

https://www.bing.com/images/search?q=tekeningen+drugs&view=detailv2&&id=0DA7A2C95C2B4E098FC034D8D048457C0AFD2472&selectedIndex=162&ccid=Pc8zvTgU&simid=608043370169565250&thid=OIP.M3dcf33bd3814e4683b0eb287d0b36f10o0
http://www.drankjewel.nl/
http://www.watdrinkjij.nl/
https://www.bing.com/images/search?q=tekeningen+alcohol+drinken&view=detailv2&&id=F903D111E53A78E5DF22A5348A4D3164E919DC85&selectedIndex=72&ccid=cVTKsK2C&simid=608010268843575530&thid=OIP.M7154cab0ad82813f87e9ca9afcf08f4eo0
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Van professionele horecaondernemers wordt verwacht dat zij op de hoogte zijn van wet- en 

regelgeving. Bij het constateren van overtredingen wordt gehandhaafd door de gemeente.  

Bij sportverenigingen is deze kennis wellicht minder aanwezig onder vrijwilligers. Voorlichting en 

begeleiding kunnen dan een belangrijke rol spelen.  

 

Zoals in het preventie- en handhavingsplan al aangegeven is, zullen naast de basiscontroles in het 

kader van de Drank- en Horecawet bij zogenaamde hotspots leeftijdsgrenscontroles worden uitgevoerd 

bij met name evenementen, in cafés en in sportkantines.  

 

8. Wat gaat de gemeente  

doen? 

Uitvoeren van basiscontroles bij horeca, paracommerciële inrichtingen, 

slijterijen, supermarkten en evenementen. 

Wanneer? Gedurende het hele jaar. 

Wat wil de gemeente  

bereiken? 

Naleving van de wet- en regelgeving. 

 

9. Wat gaat de gemeente  

doen? 

Leeftijdsgrenscontroles bij zogenaamde hotspots 
2
 

Wanneer? Gedurende het hele jaar. 

Wat wil de gemeente  

bereiken? 

Jongeren onder de 18 jaar nuttigen geen alcohol in openbare 

gelegenheden (horeca, sport, schoolfeesten). 

  

10. Wat gaat de gemeente  

doen? 

De (in 2013 uitgevoerde) actie ‘BOB in de sportkantines’ krijgt een 

vervolg. 

Wanneer? Jaarlijks vanaf najaar 2016  

Wat wil de gemeente  

bereiken? 

Bestuurders en vrijwilligers van sportverenigingen attent maken op de 

regelgeving, medewerking vragen om toezicht te houden op 

verantwoord alcoholgebruik, niet schenken aan jongeren < 18 jaar en 

‘meerijgedrag’ van sporters na hun nazit in de kantine.  

 

                                                 
2
 Voor de onderbouwing van de prioritering van deze controles wordt verwezen naar het Preventie- en 

Handhavingsplan 2016-2019 van de gemeente Ridderkerk.  


