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Beste Lezer,  

Terugblikken is belangrijk om te leren voor de toekomst. 

Daarom ligt voor u het jaarverslag van In Control of Alcohol en 

Drugs 2017.  

Het afgelopen jaar is veel gebeurd rond dit thema en voor onze 

partners was het onderwerp van gesprek. Een gesprek dat nodig 

is en blijft. Overmatig alcohol- en drugsgebruik bij jongeren is iets 

wat wij nooit mogen tolereren. En wie is wij  eigenlijk? Dat ben ik 

in mijn rol als burgemeester als het gaat over veiligheid en de 

wethouders als het gaat over volksgezondheid. Maar wij zijn ook 

ouders of vrijwilligers bij een sportvereniging.  Daar moet het 

gebeuren; het voorbeeld geven wij zelf en optreden hoort daar 

bij.  

Natuurlijk horen de alcoholverstrekkers ook bij “wij”. Ook zij  

hebben dit jaar stappen gezet om de wet na te leven. Als 

overheid helpen wij hen daarbij door in gesprek te gaan, maar 

ook door te  controleren.  

Of we de juiste dingen doen? Het is altijd goed om die vraag te 

stellen. Ook die stellen wij in 2018. Successen moeten beklijven in 

de reguliere aanpak van goede gezondheid en veiligheid, maar 

ook bij onze partners.  

Als ik kijk naar dit jaarverslag kan ik alleen maar stellen dat er 

goed werk is verricht in 2017. Het projectteam, maar vooral ook 

alle leden van de werk– en stuurgroepen bedank ik graag voor 

hun inzet.  

Voorwoord 

Toon Mans 
Burgemeester Castricum  

Voorzitter Stuurgroep regio Alkmaar  

PAGINA 2 JAARVERSLAG IN CONTROL 2017 JAARVERSLAG IN CONTROL 2017 PAGINA 3 

De trein die al even aan het rijden is… 

 

Al jaren ken ik het project Jeugd, Alcohol & Drugs, of zoals het al enige tijd heet: ‘In 

Control of Alcohol & Drugs’. Een project dat zich al jaren inzet om 

bovengemeentelijke afspraken te maken over  schenktijdenbeleid, 

horecasluitingstijden, deurbeleid en mysteryguest-onderzoek. Daarnaast wordt er 

ingezet om op subregionaal niveau ouders, scholen, de jeugd zelf,  horeca en 

sportverenigingen het gesprek met elkaar aan te laten gaan. Hoe wordt voor 

iedereen duidelijk dat het niet gaat om dat ene drankje of pilletje. Het gaat om de 

jeugd die veel te vroeg in aanraking komt met deze verleidingen. Verleidingen die 

niet goed zijn. Dat zeggen wij dan als volwassenen, die zelf eigenlijk ook niet de 

verleidingen kunnen weerstaan. Overal waar TE voor staat is niet goed. Dat geldt ook 

voor alcohol en drugs en dat is het gesprek dat wij aan moeten blijven gaan.  

Eind 2017 heb ik het stokje van Annemieke Verburg over genomen. Mijn dank gaat uit 

naar haar, want zij heeft in 2017 de trein van goede brandstof voorzien. Een trein die 

door de vele inzet van het projectteam en alle collega’s van vele verschillende partijen 

goed op het spoor staat.  

In 2018 zullen wij niet alleen doorgaan, maar gaan ook kijken 

hoe wij de aanpak van Noord-Holland Noord kunnen 

continueren voor de toekomst.  

Eveline Plomp 
Algemeen Projectleider 



In 2017 is de werkwijze van 2016 verder 

doorgevoerd. Het project heeft goede 

feedback ontvangen en kon daarom in 

2017 zich focussen op een aantal zaken.  

De integrale aanpak en vooral ook de 

afstemming tussen de verschillende 

partners is verbeterd. Successen 

worden beter omarmd en eventueel 

met aanpassingen toegepast in de 

eigen gemeente of subregio.  

De mijlpalen van 2017 
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Preventie & Handhavingsplan  

          

In 2017 is gewerkt aan één plan voor de hele regio Noord-Holland 

Noord voor preventie en handhaving. Aan de hand van een 

model is een format gemaakt dat elke gemeente afzonderlijk kan 

aanvullen met zijn specifieke lokale gegevens. Het plan is 

goedgekeurd en aangeboden aan alle gemeenten. Hierdoor 

ontstaat duidelijk regelgeving in Noord-Holland Noord. 

Nalevingsonderzoek 

          

Opnieuw is met mystery-guest shoppers gekeken of de 

alcoholverstrekkers zich aan de nalevingsregels houden.  

De resultaten zijn beter dan de vorige keer, maar nog in de helft 

van alle gevallen kunnen minderjarigen alcohol kopen.  

Het grootst was de naleving bij de supermarkten (65,5%) en 

slijterijen (65,4%), gevolgd door sportkantines (40,9%), horeca 

(34,5%) en cafetaria’s (27%).  

Jongvolwassenenmonitor 

          

Uit de jongvolwassenmonitor – die is uitgevoerd in de zomer van 

2017 - blijkt dat een groot deel van de minderjarigen weleens 

alcohol gebruikt, maar liefst 77,7%. Jongeren onder de 18 jaar 

geven aan dat zij dit vaak doen bij vrienden (90,9%) of thuis 

(60,6%). Zij krijgen de alcohol vaak via vrienden (84,1%) of hun 

ouders (50,7%).  Zeer positief is dat de startleeftijd omhoog is 

gegaan.  

Intoxicatierapporten 

          

Een bron van informatie zijn de gegevens van de ambulances die 

jongeren met een intoxicatie van alcohol, drugs of een 

combinatie vervoeren.  

Zo is een duidelijk beeld te vormen van de piekdagen  zoals 

Koningsdag, oud & nieuw, maar ook de evenementen. Dagen 

waarop “los gaan” leidt tot zware gevallen. Het vormt de basis 

voor gerichte preventie en handhavingsactiviteiten.  

Interventiekaart gelanceerd 

          

De digitale interventiekaart is in 2017 gelanceerd. Alle 

interventies zijn  op één digitale plek te vinden. Geordend naar 

soort interventie en voor welke doelgroep. Door de 

interventiekaart zijn er in 2017 ook meer nieuwe interventies 

aangeboden via het project en toegevoegd aan de kaart. In 2017 

is ook een start gemaakt met het promoten van de kaart.   

Een succes dat nog verdere ontwikkeling vraagt. Dat zullen we 

zeker doen; hierbij gaat het o.a. om de kwaliteitsborging. 



In 2017 zijn er vele activiteiten ingezet die aangeboden worden via de interventiekaart. 

De vele mogelijkheden om de doelgroepen te bereiken zijn volop benut. Een kleine 

greep uit ingezette activiteiten: 

Activiteitenoverzicht 
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Bereik: 

3.080 Jongeren 

    900 Ouders 

63 bezoeken  
adviesgesprek 

Sportverenigingen  

TRAINING  

 

ADVIES  

22 activiteiten 
Zoals zoals IVA training,  
E-learning ‘Signaleren  
van middelengebruik’ 

  8 basisscholen 

34 voortgezet onderwijs 

 
Activiteiten zoals  PlayBack, theater 
(Artiance), gastlessen Brijder Jeugd/
GGZ), ouderavonden en E-learning 
modules. 

  153 individuele 
gesprekken met leerlingen. 

Op  8 scholen/organisaties zijn 
docenten/professionals getraind.  
O.a. Leren Signaleren 



Zonder communiceren bereiken wij helemaal niemand. In 2017 is er flink geïnvesteerd 
in de communicatie.  

Communicatie 
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Conferentie In Control 

Op 30 november 2017 heeft de conferentie ‘In Control of Alcohol en Drugs’ 

plaatsgevonden. Een gevarieerd programma met onderwerpen als de rol van de 

ouders bij preventie, nieuwswaarde van 

intoxicatiecijfers, bodycams bij 

handhavers, opruimen drugslabs, 

Heineken met Blijf-helder campagne, 

ketenaanpak en de IJslandse aanpak. 

Inspirerende hands-on werksessies en 

een plenair gedeelte heeft geleid tot 

goede discussies over wat nu voor Noord-

Holland Noord de meest effectieve 

aanpak is.  Als de conferentie één ding 

duidelijk heeft gemaakt is dat we er met 

zijn allen aan moeten blijven werken. Of dit nu is met minder voor de hand 

liggende partners als Heineken of juist met de ouders en de vele zorgpartners. De 

lange adem is voor dit thema het enige wat gaat tellen. 

Website 

In 2017 de website In Control of 

Alcohol en Drugs vernieuwd. Via 

de website is het mogelijk om op 

de hoogte te zijn van de 

ontwikkelingen van het project en 

daarbuiten. Daarnaast zijn de 

belangrijke documenten te vinden 

in het dossier en worden 

maandelijks relevante informatie 

over alcohol- en drugspreventie 

verspreid. Ook is er aandacht voor 

lokale good practices.   

Aandacht in de media 

In de media was er  volop aandacht voor In Control. Veel lokale initiatieven kregen aandacht 

in de pers wat een bijdrage levert aan onze doelstellingen. Er was ook aandacht voor de 

toename van alcoholvergiftigingen in Noord-Holland Noord. De uitkomsten van de 

jongvolwassenenmonitor en Nalevingsonderzoek zijn begin 2018 bekend gemaakt, en 

daarom is ook pas in 2018 hiervoor aandacht geweest in de media.  

Wie ben jij? 

De ‘Wie ben jij...?’ is eind 2016 ontwikkeld 

om jongeren en hun omgeving bewust te 

maken van het feit dat het wel degelijk een 

keuze is om wel of geen alcohol te drinken/

drugs te gebruiken. Daarnaast is het een 

manier om aan de omgeving duidelijk te 

maken dat de persoon zelf ervoor kiest om 

bijvoorbeeld geen alcohol te drinken. In 2017 

is de Wie ben jij...? campagne verder 

uitgerold naar Kermissen en Studententijd. 

Via de sociale mediakanalen worden tijdens 

de belangrijke communicatiemomenten van 

jongeren, alcohol en drugs. De gemeenten 

en ketenpartners zijn via communicatie 

ondersteuningen gefaciliteerd in de 

communicatie.  

Bereik Wie ben jij: 

98.626  inwoners 
 
Deelname Wie ben jij: 

1347 vrouwen 

1063 mannen 



Hieronder een vereenvoudigde weergave van de begroting en waaraan dit is 

gespendeerd. De toename op organisatie en coördinatie heeft te maken met toename 

van salariskosten en uitbreiding van uren.  

Verantwoording 2017 
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Begroting 

€  71.416 Organisatie en coördinatie 

€ 35.000 Communicatie 

€ 5.000 Sociale Veiligheid 

€ 25.000 Onderzoek 

€ 227.661 Gezondheid 
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Realisatie 

€  89.354 Organisatie en coördinatie 

€ 20.769 Communicatie 

€ 3.248 Sociale Veiligheid 

€ 25.000 Onderzoek 

€ 222.679 Gezondheid 
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Opdracht voor 2018 
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Sportplan 

Meten, duiden 

Wie Ben Jij? 

De successen uit 2017 nemen wij mee naar 2018. Inzetten op de interventies  en samen 

met de partners richten op een gedegen aanpak. Dit jaar is ook het jaar met de 

gemeentelijke verkiezingen  en dus nieuwe colleges. Door goed in kaart te 

brengen wat de Noord-Holland Noordse aanpak is, kunnen we de successen 

verder door ontwikkelen.  

2018, een paar high lights... 

 

Interventiekaart verbeteren 

De interventies op de kaart worden nogmaals 

getoetst aan criteria die passen bij de aanpak 

van Noord-Holland Noord.  

 

De IJslandse aanpak, iets voor NHN? 

De IJslandse aanpak is zeer succesvol en deze 

aanpak heeft vele aspecten die de Noord-

Holland Noordse aanpak kan verbeteren. Hoe 

dit precies werkt, vraagt om een goede 

verkenning.  

 

 Herijking project 

In 2018 wordt het project onder de loep 

genomen. Is er nog voldoende draagvlak voor 

deze structuur en werkwijze. Hoe kunnen we 

de middelen nog effectiever inzetten. En hoe 

kunnen we de successen blijven herhalen voor 

de toekomst.   

Interventiekaart 

IJslandse Aanpak 

Herijking project 

Bodycams  

(SWAG) 

Preventie en 

Handhavingsplan 

Ik Pas Actie 

Interventie 

adviesgesprekken 



De begroting 2018 is vastgesteld met een belangrijke  kanttekening. De herijking van 

het project zal tevens kijken naar kosten die voorheen niet door het project betaald 

worden. In 2018 dient hiervoor een passende oplossing te komen. Enkele van deze 

oplossingen zou consequenties kunnen hebben voor ook de subregionale budgetten.  

Begroting 2018 
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Begroting 

€  140.506 NHN kosten (salaris projectteam) 

€ 17.500 Communicatie 

€ 5.000 Sociale Veiligheid 

€ 10.000 Onderzoek 

€ 5.000 Gezondheid (NHN niveau) 

€ 183.098 Gezondheid (Subregionaal) 

 

+ €  3.025 positief saldo 2017 (NHN niveau) 
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  €  78.300 

- €  945   2017 

 € 77.355 

!! GGD NHN levert capaciteit en faciliteiten aan het project.  

Commissie Jeugd,  Sociale Veiligheid financierde tot 2017 de 

projectleider. In 2018 moet dit uit de eigen begroting bekostigd worden.  

Samenwerkingsverband Integrale Veiligheid NHN levert secretariële 

ondersteuning. 

 €  58.935 

- €  6.116   2017 

 € 52.819 

 €  45.863 

+ €  7.043   2017 

 € 52.906 S
u

b
re

g
io

 b
e

sc
h

ik
b

a
a

r 

Regio Alkmaar 

Kop van NH West Friesland 

2018 



Ook in   

2018 
z i jn  wi j   

In  Control  

www.incontrolofalcoholendrugs.nl  


