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Inleiding 
 

Het programma ‘In control of Alcohol&Drugs wordt uitgevoerd binnen de kaders die in de Kadernota 
‘Jeugd, alcohol en drugs 2016 – 2020’ zijn beschreven. De kadernota wordt door de gemeenteraden 
vastgesteld , dit uitvoeringsprogramma door de colleges van B&W. 
De uitvoering van het programma heeft wat vertraging opgelopen, mede daarom heeft dit 

uitvoeringsprogramma een looptijd tot en met 2017, op verzoek van de stuurgroepen. De begroting 
die in dit stuk is opgenomen beslaat alleen 2016. Twee maal per jaar wordt de begroting voorgelegd 
aan de stuurgroepen. De begroting 2017 wordt in het najaar 2016 aangeboden. Op deze manier 
kunnen we voortdurend inspelen op de ontwikkelingen en actuele stand van zaken.  
 

Belangrijkste doelen zijn: 
a. Vergroten van bewustwording over gezondheidsrisico’s van alcohol- en drugsgebruik onder  

jongeren, jongvolwassenen, ouders, verzorgers en vrijwilligers;  
b. De doelgroep in eigen kracht zetten om gezonde keuzes te maken; 
c. Investeren in vroeg signalering door personen/instanties die werken met jongeren; 

d. Weerbaarheid van jongeren vergroten (nee kunnen zeggen); 
e. Ouders versterken in de voorbeeldfunctie die zij hebben door ze handvatten te geven om 

middelengebruik te herkennen, weten wat de gezondheidsrisico’s zijn en het gesprek er over 
aangaan met hun kind;  

f. Terugdringen van de beschikbaarheid van alcohol en drugs (softdrugs mogen alleen worden 

verkocht in coffeeshops); 
g. Aanspreken van alcoholverstrekkers om het naleven van de leeftijdsgrens te verbeteren;  
h. Inzetten op psychische gezondheid; 
i. Handhaven conform de vastgestelde handhavingsmatrix of het handhavingsbeleid voor het 

toezicht op het naleven van de Drank- en Horecawet.  

 
De meeste preventieve activiteiten worden uitgevoerd met sub-regionale verschillen. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan de activiteiten vanuit VIS in de Kop van Noord-Holland en Leren Signaleren in Noord-
Kennemerland en West Friesland. De nadruk ligt in 2016 op het bereiken van de ouders van de 
jongeren. Ook is in 2016 aandacht voor drugs. Dit kan via school, buurthuis, sport en dergelijke. 

Bepaalde activiteiten worden niet altijd expliciet genoemd als preventie m.b.t het onderwerp drugs, 
omdat bijvoorbeeld de theatervoorstellingen voor jongeren en ouders ingaan op alcohol én drugs. De 
beschrijving van deze “drugsaanpak” staat in het uitvoeringsprogramma Drugs dat na de conferentie 
over Party drugs is opgesteld.  
Tevens komt de sociale weerbaarheid binnen de theater voorstellingen aan de orde, zoals  wanneer en 

hoe zeg je ja of nee! De oudertolerantie ten opzichte van het gebruik van alcohol door hun kinderen is 
nog steeds hoog. Hier is ook aandacht voor.  

 
Activiteiten ten aanzien van organisatie en coördinatie, Communicatie, Gezondheid (voorheen 
Preventie) en Sociale Veiligheid (voorheen Regelgeving en handhaving) worden regionaal (in NHN 

verband) voorbereid. In de subregio’s en lokaal kan dit verder uitgewerkt en/of uitgevoerd worden. 
Daarom is bij de posten gezondheid, communicatie en sociale veiligheid een bedrag voor “lokaal 
maatwerk” opgenomen. 
De werkgroepen bestonden in voorgaande periode uit preventiemedewerkers. In de komende periode 
zal worden gestreefd naar een samenstelling die integraal is: dus met communicatie medewerkers en 

ambtenaren Openbare Orde en Veiligheid. 
 

Voor 2016 is het bedrag te besteden aan het programma ‘In control of Alcohol&Drugs’  
€ 312.204,-. Er is een restant bedrag uit 2015 over van € 9.317,- . Dit bedrag wordt voor Gezondheid 
ingezet. 
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Begroting 2016 ‘In control of Alcohol&Drugs’ 
 

 

In bovenstaande tabel is te zien dat 50% van het totale bedrag naar Gezondheid 2015 gaat. Ook de 

onderdelen Communicatie en Sociale Veiligheid hebben een budgetonderdeel “lokaal maatwerk”. In het 

totaal komt het lokaal te besteden budget op 69% van het totaal. 

 

Activiteiten en begroting voor Organisatie en Coördinatie 
 

Voor 2016 is een bedrag begroot van € 7.500,- . Een deel van dit budget wordt ingezet voor 
opleidingen- en trainingen van de nieuwe mensen in het ‘In Control of alcohol&drugs’ team. Ook wordt 

een deel ingezet voor teamontwikkeling.  
 

Activiteiten en begroting voor Communicatie 
 
Voor 2016 is een bedrag begroot van € 80.602,- voor communicatie. De medewerker communicatie 
werkt nauw samen met de projectleiders Gezondheid en Sociale Veiligheid bij besteding van dit 

budget.  
Uit de aanbevelingen in de verantwoording van 2015 blijkt dat het goed zou zijn om te investeren in 
een communicatiemiddel om allen die bij het project betrokken zijn enthousiast en betrokken te 
houden. Inzetten op één communicatie boodschap met betrekking tot de maatschappelijke acceptatie 
van drank en drugsgebruik is een aanbeveling: voorkom daarmee diversiteit in de boodschap door 

lokale initiatieven. De aanbevelingen per doelgroep (ouders, jongeren zelf, alcoholverstrekkers, etc.) 
zijn of zullen worden meegenomen in onderstaande activiteiten, 
 

Activiteiten 2016 en 2017 
- Ondersteunen van de werkgroepen, ontwikkelen en uitvoeren van het uitvoeringsprogramma 

en thema’s van de werkgroepen   
- Uitkomsten Battle of Concepts verwerken in plan van aanpak  
- Inzetten op onderzoek naar een jongerenplatform 
- Inzetten van communicatiemiddelen op bewustwording 
- Communiceren over oudertolerantie en het gebruik van alcohol en drugs 

- IkPas-actie 2016 (30 dagen geen alcohol) 
- Ondersteunen bij ontwikkelen ‘menukaart’ voor primair en voortgezet onderwijs 

BEGROTING 2016

Onderdelen
Bijdrage Gemeenten 

2016
 Restant 2015 Budget 2016

Organisate en coordinatie 7.500 7.500

Communicatie 80.602 80.602

Sociale Veiligheid 68.000 68.000

Gezondheid West Friesland 52.087 3.109 55.196

Gezondheid Noord-Kennemerland 63.078 3.765 66.843

Gezondheid Kop van NH 40.937 2.443 43.380

Totaal 312.204 9.317 321.521

VERDELING BEGROTINGSPOSTEN 2016

Begrotingsposten 2016 Verdeling 2016 2016 Restant 2015 Totaal 2016

Organisate en coordinatie 2% 7.500 0 7.500

Communicatie 26% 80.602 0 80.602

Sociale Veiligheid 22% 68.000 0 68.000

Gezondheid 50% 156.102 9.317 165.419

Totaal 100% 312.204 9.317 321.521

VERDELING PREVENTIE 2016

Specificatie Preventie 2016 2016 Restant 2015 Totaal 2016

Gezondheid West Friesland 52.087 3.109 55.196

Gezondheid Noord-Kennemerland 63.078 3.765 66.843

Gezondheid Kop van NH 40.937 2.443 43.380

Totaal 156.102 9.317 165.419
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Begroting 2016 Communicatie     
                          

Totale loonkosten communicatiemedewerker  €  35.000,- 

Trainingen communicatie adviseurs en sociale 
media 

€    2.000,- 

IkPas actie €   1.000,- 

Campagne sportclubs/rolmodellen €   1.000,- 

Acties gericht op ouders €   2.500,- 

Nieuwsbrieven, website, advertenties €   6.000,- 

Ondersteuning Gezondheid en Sociale 
veiligheid 

€   3.000,- 

Battle of Concepts  €   5.000,- 

Inzet op thema’s/lokaal maatwerk  €  25.102,- 

totaal € 80.602,- 

 

 

Activiteiten en begroting Sociale Veiligheid  
 

Voor 2016 is een bedrag van € 68.000,- begroot. Er is €31.000,- extra budget beschikbaar vanuit de 
begroting van het Samenwerkingsverband Integrale Veiligheid (SIVNH). De Commissie Jeugd en Sociale 

Veiligheid heeft dit bedrag bestemd voor een projectleider drugsaanpak voor het ‘In Control of 
alcohol&drugs’ programma.  
 

Activiteiten 2016 en 2017 
- Een plan van aanpak soft- en harddrugs verder ontwikkelen en uitvoeren. Hier wordt in 2016 

een start mee gemaakt door een projectleider die betaald wordt vanuit het SIVNH gelden; 
- De brief van ministerie VWS over Drugspreventie zal worden meegenomen in dit plan van 

aanpak. 
- Samenwerkingsafspraken handhaving tussen horeca, politie en gemeenten ontwikkelen 
- Herijking procedure evenementen vergunningaanvragen 

- De gemeenten faciliteren door het voorbereiden van een lokaal “preventie en handhavingsplan”  
 
Begroting 2016 Sociale Veiligheid 
 

Totale loonkosten deelprojectleider Sociale 
Veiligheid 

€  35.000,- 

Trainingen voor ambtenaren in de werkgroepen €    2.000,- 

Inzet op thema’s/lokaal maatwerk  €  31.000,- 

  

Totaal € 68.000,- 

Extra: Projectleider drugsaanpak SIVNH € 31.000,- 

 

Activiteiten en begroting Gezondheid  
 

Ook in 2016 wordt per regio een uitvoeringsplan ‘Gezondheid’ beschreven met daarin de aantallen van 

de verschillende activiteiten onder andere in het onderwijs. Tijdens de werkgroep vergaderingen wordt 
de stand van zaken besproken en kan er eventueel geschoven worden qua activiteiten in aantallen. Ook 
kunnen lokale initiatieven gefinancierd worden indien het budget dat toelaat.  
De volgende bedragen kunnen ingezet worden voor ‘Gezondheid’ (inclusief restant 2015): 
West Friesland  € 55.196,- 

Noord-Kennemerland € 66.843,- 
Kop van Noord-Holland € 43.380,- 
 
Per regio zien de activiteiten en aantallen er als volgt uit: 
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West Friesland 2016 en 2017 
 Primair onderwijs  

 ‘Roken, alcohol een ander verhaal’ blijven uitvoeren op scholen die dit aanvragen, 
eventueel lightversie uitgevoerd door Brijder 

 ‘Dat drinkt niet!’ blijven uitvoeren en aanbieden via Atlas College (locatie Copernicus) 
 Voortgezet onderwijs 

 Theatervoorstellingen Hot Spot en Onder Invloed blijven uitvoeren 
 Leren Signaleren blijven uitvoeren 

 Speerpunten  

 Meer verbinding zoeken met de sociale wijkteams en leerplichtambtenaar 
 Meer focus op de ouders en hanteren van regels door ouders 
 Vergroten weerbaarheid kinderen en jongeren op primair en voortgezet onderwijs: 

speerpunt na stuurgroep vergadering mei 2016 
 Aansluiten bij Puber oudercursussen 

 Bijeenkomsten voor brugklassers met begeleiding Brijder Jeugd 
 Meer investeren in voortgezet onderwijs 
 Aansluiten bij Gezonde School 
 Aansluiting zoeken bij veilige school 
 Verbinding zoeken met de gemeenteraden 

 Jongerenplatform 
 Uitgaansaanbod voor jongeren onder de 18 
 Sportkantines 

 

Roken, Alcohol, een ander verhaal (5)  €  1.500,- 

Dat drinkt Niet, uitgevoerd door Atlas College, 
locatie Copernicus 

n.v.t. 

Theatervoorstelling Hot Spot leerlingen (16) 

 

€ 19.000,- 

Ouderavond Onder Invloed (6) 
 

€  7.200,- 

Ondersteuning Brijder Jeugd Onder Invloed(6) €  1.800,- 

Leren Signaleren € 20.000,- 

Sociale weerbaarheid  activiteiten onderwijs €  2.000,- 

      

Overige lokale projecten €  3.696,- 

Totaal € 52.087,- 

Restant 2015 €  3.109,- 

Eindtotaal € 55.196,- 

Project sportverenigingen ; 
theatervoorstellingen PlayBack, aanwezigheid 
Brijder en IVA trainingen 

€ 25.526,- 
 

 
 

Kop van Noord Holland 2016 
 Primair onderwijs  

 ‘Roken, alcohol een ander verhaal’ blijven uitvoeren op scholen die dit aanvragen, 
eventueel lightversie uitgevoerd door Brijder 

 ‘Dat drinkt niet!’ blijven uitvoeren en aanbieden via ROC Kop van Noord Holland 
 Project Stichting Flore in oud Harenkarspel blijven uitvoeren 

 Voortgezet onderwijs 
 Theatervoorstellingen Hot Spot en Onder Invloed blijven uitvoeren 
 VIS traject blijven inzetten 

 Speerpunten 
 Onderzoek mogelijkheden LIMIT voor jeugd en LIMIT XL voor ouders conform project 

dat is uitgevoerd op Texel 
 Menukaart maken met aanbod waar primair en voortgezet onderwijs uit kan kiezen. 

Scholen krijgen een soort van budget en kunnen aanbod op maat uitkiezen 
 Meer focus op ouders  

 Meer verbinden met onderwijs 
 Jongeren in gesprek met jongeren 
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 Nadenken hoe om te gaan met de lokale situatie en hoe de werkgroep daar in kan 

adviseren. Welke interventies voer je lokaal en/of regionaal uit? 
 

Stichting Flore 7 scholen €   1.500,- 

Ondersteuning Brijder Jeugd Stichting Flore €   1.500,- 

Roken, Alcohol, een ander verhaal (4) €   1.200,- 

Dat drinkt niet, uitgevoerd door ROC Kop van 
Noord Holland 

n.v.t.  

VIS Kop van Noord-Holland € 15.000,- 

Theatervoorstellingen Hot Spot (10) 
 

€  12.000,- 

Ouderavond Onder Invloed (6) 
 

€   7.200,- 

Ondersteuning Brijder Jeugd  Onder Invloed (6) €   1.800,- 

Overige lokale projecten € 3.180,- 

Totaal €  40.937,- 

Restant 2015  €    2.443,- 

Eindtotaal €  43.380,- 

 
 

 

Regio Alkmaar 2016 en 2017 
 Primair onderwijs  

 ‘Roken, alcohol een ander verhaal’ blijven uitvoeren op scholen die dit aanvragen, 
eventueel lightversie uitgevoerd door Brijder 

 ‘Dat drinkt niet!’ blijven uitvoeren en aanbieden via ROC Alkmaar?  
 Voortgezet onderwijs 

 Theatervoorstellingen Hot Spot en Onder Invloed blijven uitvoeren 
 Leren signaleren blijven uitvoeren 
 ELO modules evalueren en eventueel blijven uitvoeren 

 Speerpunten 
 Onderzoeken of er ook andere aanbieders zijn op het gebied van interactief theater 

voor leerlingen en ouders 
 Aansluiten bij veilige school en de rol van JGZ binnen de scholen en weerbaarheid 
 Lokale verbindingen leggen om elkaar te versterken, ook met bedrijven en horeca 

 Meer richten op handhaving sportkantines: speerpunt na stuurgroep vergadering mei 
2016 

 Meer richten op ouders van basisscholen (dus niet de leerlingen) 
 Aanhaken op mijn kind gaat naar de brugklas 
 Leren Signaleren voor sportclubs (voorbeeld WF) speciaal voor jeugdtrainers en 

begeleiders 
 

Roken, alcohol een ander verhaal € 600,- 

Dat drinkt Niet!, uitgevoerd door ROC Alkmaar? n.v.t.  

25 voorstellingen Hot Spot voor jongeren 
 

€ 30.000,- 

10 voorstellingen Onder Invloed voor ouders  € 12.000,- 

Ondersteuning ouderavond door Brijder Jeugd €  3.000,- 

Leren Signaleren € 20.000,- 

Overige lokale projecten € 1.243,- 

Totaal  € 63.078,- 

Restant 2015 € 3,765,- (minder dan restant 2014) 

eindtotaal € 66.843,-   

 
 
 


