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Geachte raadsleden, 

Het Actieplan voorkomen en bestrijden alcohol-/drugsgebruik 2016-2019 (hierna: het actieplan) loopt dit 
jaar af. Met deze brief stellen wij u op de hoogte van de uitkomsten van het actieplan én over het vervolg 
vanaf 2020. 

VERLENGING ACTIEPLAN MET 1 JAAR 
Het actieplan loopt eind 2019 af. Alcohol- en drugsgebruik is en blijft echter een groot aandachtspunt voor 
de gemeente Ridderkerk. Dit vraagt om voortzetting van activiteiten en een vervolgaanpak. Een 
vervolgaanpak rondom alcohol en drugs, inclusief eventuele financiële consequenties, wordt 
meegenomen in het op te stellen meerjarenbeleidsplan gezondheidsbeleid Ridderkerk 2020-2023. Dit 
plan wordt in 2020 opgesteld. Ter overbrugging tot er een vervolgaanpak is, worden de huidige 
activiteiten van het actieplan in 2020 voortgezet. 

UITGEVOERDE ACTIVITEITEN 
Met het actieplan is de afgelopen jaren ingezet op de pijlers: 

• Preventie, bewustwording en signalering 
• Regelgeving en handhaving 

Doel van de pijler Preventie, bewustwording en signalering was het besef te vergroten 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. Naast inzet op bewustwording van de schadelijke gevolgen van 
genotmiddelengebruik (alcohol en drugs) onder jongeren en hun ouders, was het doel de 
handelingsvaardigheid van professionals in dit kader te 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. 
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Vanuit de pijler Regelgeving en handhaving is ingezet op de handhaving van lokale regels en landelijke 
wetgeving. Doel van het handhaven van de wet- en regelgeving is dat de regels worden nageleefd in 
Ridderkerk. Zo proberen we de risico's die kunnen ontstaan door niet te handhaven, te voorkomen. 
(Zie bijlage 1 voor informatie over de uitgevoerde activiteiten per pijler). 

Evaluatie en monitoring 
De activiteiten die hebben plaatsgevonden en nog gaan plaatsvinden worden zoveel mogelijk gemonitord 
en geëvalueerd (zie bijlage 1). We maken daarnaast gebruik van de Jeugdmonitor van GGD Rotterdam 
Rijnmond voor cijfers over alcohol- en drugsgebruik in Ridderkerk. Deze jeugdmonitor wordt 1 x per 4 jaar 
afgenomen. Voor de 0-meting gebruiken we cijfers uit 2015. Momenteel vindt de Jeugdmonitor 2019 
plaats. De resultaten hiervan verschijnen in 2020 waardoor we nu nog geen actuele cijfers hebben. De 
cijfers van 2019 worden meegenomen in het meerjarenbeleidsplan gezondheidsbeleid Ridderkerk 2020- 
2023. 

ACTIVITEITEN 2020 
De huidige activiteiten die vanuit het actieplan plaatsvinden, worden voortgezet in 2020 (zie bijlage 2). 
Met Facet, Chris en Voorkom en Youz vinden inmiddels gesprekken plaats over een vervolg. Ook met 
scholen zijn we in gesprek. 

ID 1981 is hiermee afgedaan. 

Hoogachtend, 
het college van burge 

BIJLAGEN 
1. Uitgevoerde activiteiten Actieplan voorko en en bestrijde alco ol-/drugsgebruik 2016-2019. 
2. Activiteiten actieplan 2020. 


