
  

Leesmap Mei 2021 
In deze leesmap staan belangrijke nieuwsflitsen en onderzoeken die in mei zijn gepubliceerd. 

Heeft u iets toe te voegen of te delen over alcohol- en drugspreventie? Of wilt u op de 

verzendlijst? Stuur een mail naar spost@ggdhn.nl 

 

Publicaties 

Alcohol in 2020 in cijfers: hoeveel werd er gedronken en wat weten 

Nederlanders over alcohol 
Twee nieuwe publicaties bundelen belangrijke cijfers over het alcoholgebruik en de kennis 

over alcohol onder volwassen Nederlanders in 2020. 

Lees hier meer 

 

Verkenning 3-MMC in Nederland 
Stoppen met 3-MMC blijkt moeilijk en jongeren onderschatten de risico's van de 

designerdrug. Gemeenten hebben op hun beurt moeite gebruikers in beeld te krijgen. Dat 

blijkt uit verkenningen onder jongeren die de drug regelmatig gebruiken en 

beleidsmedewerkers van gemeenten. 

Lees hier meer 

 

Evaluatierapport Bijtende Bende: meer aandacht van jongvolwassenen voor 

milieuschade door drugsafval 
Het is goed mogelijk via een campagne de aandacht voor en kennis over milieuschade door 

drugsafval bij jongvolwassenen te vergroten. Dat is de uitkomst van de pilot ‘Bijtende 

Bende’, doel van deze pilot was het beantwoorden van de vraag in hoeverre een boodschap 

over criminaliteit en/of milieuschade kansrijk is als insteek voor drugspreventie bij 

jongvolwassenen 

Lees hier meer 

 

RIVM: alcoholbeleid sinds 2006 heeft effect gehad, maar er had meer bereikt 
kunnen worden 
Tussen 2006 en 2018 zijn 29 landelijke initiatieven uitgevoerd in het kader van het 
alcoholontmoedigingsbeleid, waaronder 5 wetsaanpassingen, 15 voorlichtingsactiviteiten en 
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5 programma’s. Dat blijkt uit het rapport 'Preventiebeleid 2006-2018: effecten en lessen' van 
het RIVM. 

Lees hier meer  

 

Weinig impact van COVID-19 op de Europese drugsmarkten 
De coronapandemie lijkt weinig invloed te hebben op de Europese drugsmarkten. Dat blijkt 

uit een nieuw ‘Trendspotter’ rapport over de impact van de coronacrisis in de EU op de 

drugsmarkten, het drugsgebruik, de schade door drugs, de hulpverlening en de impact van 

corona op de gevangenissen. 

Lees hier meer 

 

Nieuw OECD rapport adviseert overheden: pak schadelijk alcoholgebruik aan! 
Op 19 mei verscheen het nieuwe OECD-rapport Preventing Harmful Alcohol Use over de 

kosten van alcoholgebruik in 52 landen, waaronder die van de Europese Unie. De boodschap 

van het rapport: overheden doe wat, want elke dollar die geïnvesteerd wordt in 

alcoholpreventie levert 16 dollar aan economisch voordeel op, exclusief de impact op de 

alcoholbranche. 

Lees hier meer 

 

'Echte Oogappels' over drank- en drugsgebruik bij tieners 
In de podcast 'Echte Oogappels' spreekt Margreet Reijntjes, presentatrice en moeder van 

twee puberzonen, wekelijks met experts over de duivelse dilemma’s van het ouderschap. In 

de aflevering over drank- en drugsgebruik bij tieners schuiven collega Ninette van Hasselt 

(programmahoofd Alcohol) en Shereen Shaban (jeugd en preventiewerker bij 

verslavingsinstituut Jellinek) aan. Want hoe kun je je als ouders het beste opstellen? En 

wanneer moet je je zorgen gaan maken? 

Beluister de podcast 

 

Nieuws 

Lachgas: bestuurlijke strafbeschikking wordt mogelijk 
Bij openlijk gebruik van lachgas en ander openlijk drugsgebruik wordt vanaf 1 juli een 

bestuurlijke strafbeschikking mogelijk. De Commissie Feiten en Tarieven van het OM (CVOM) 

stelt een feitcode op gerelateerd aan artikel 2:74a van de Model-APV van de VNG. 

Lees hier meer 
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Vier gemeenten gestart met de pilot handreiking handhaving Drank- en 

Horecawet 
In het kader van het Nationaal Preventieakkoord zijn vier gemeenten gestart met een 

pilottraject waarin gemeenten aan de slag gaan met de handreiking Toezicht Drank- en 

Horecawet. Drie gemeenten richten zich op het thema leeftijdsgrens en één gemeente richt 

zich op het thema dronkenschap en doorschenken. 

Lees hier meer 

 

Gemeente Alkmaar gaat gebruik en verhandelen van lachgas verbieden  
Ook gemeente Alkmaar gaat zeer waarschijnlijk de consumptie en verhandeling van lachgas 

verbieden. Tijdens de vergadering van de Commissie Bestuur en Middelen werd duidelijk dat 

geen enkele fractie tegen de benodigde aanpassing van de lokale wetgeving is. Daarmee lijkt 

goedkeuring door de gemeenteraad slechts een formaliteit. 

Lees hier meer 

 

DIMS Jaarbericht 2020: met name minder partydrugs getest tijdens corona 
Het afgelopen jaar zag het Drugs Informatie en Monitoring Systeem (DIMS) vanwege corona 

een flinke afname in het aantal ingeleverde drugs. Met name partydrugs zoals ecstasy 

werden minder ingeleverd mogelijk doordat festivals niet doorgingen. Ten opzichte van 2019 

is er na jaren voor het eerst ook een lichte daling te zien in de gemiddelde MDMA-dosering 

per pil. Dat blijkt uit het jaarbericht 2020 van het DIMS. 

Lees hier meer 

 

Blokhuis verbiedt designerdrug 3-MMC onder Opiumwet 
Staatssecretaris Blokhuis (VWS) gaat de designerdrug 3-MMC verbieden door het op Lijst II 

van de Opiumwet te plaatsen. Dat heeft hij samen met minister Grapperhaus (J&V) besloten. 

Hierdoor wordt de eenvoudige beschikbaarheid van 3-MMC tegengegaan en wordt een 

signaal afgegeven over de gezondheidsrisico’s.  

Lees hier meer  

 

Purmerend doet ’happy hour’ in de ban: geen drank meer voor minder dan 60 

procent van de prijs 

De gemeente Purmerend doet ’happy hour’ in de ban. Horeca die op gezette tijden twee 

drankjes voor de prijs van één aanbiedt: het is binnenkort niet meer toegestaan. 

Lees hier meer 
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Vervroegde sluiting van de horeca wordt toegejuicht: ’Iedereen weer fit voor 

de voetbal’ 
Vroeger uit en vroeger thuis luidt het credo van de respondenten op de these om de 

uitgaanstijd definitief naar voren te halen. Met 82 procent voorstanders zijn de 

tegenstemmen te verwaarlozen. 

Lees hier meer 

 

Burgemeesters trekken ten strijde tegen drugsproblematiek 
De cijfers liegen er niet om als het gaat om de productie van drugs in West-Friesland. In 2021 

zijn er tot nu toe 45 hennepkwekerijen, twee drugslabs, twee dumpingen en vijf 

opslagplaatsen ontdekt. West-Friese burgemeesters gaan daarom meer bevoegdheden naar 

zich toe trekken.  

Lees hier meer 

 

Nieuwe test laat zien: 1 op 20 vrouwen drinkt toch tijdens zwangerschap 
Één wijntje moet kunnen toch? Veel zwangere vrouwen blijken er zo over te denken. Het 

Erasmus MC heeft een nieuwe test ontwikkeld waarmee ze kunnen zien of zwangere 

vrouwen de afgelopen twee weken alcohol hebben gedronken. Bij een op de twintig 

vrouwen is dit het geval. En dat is een slechte ontwikkeling zeggen de onderzoekers. 

Lees hier meer 

 

Jeugd vindt drugs steeds normaler, dus grijpt Brabant in 
'Skip die trip', dat zeggen 38 gemeenten in Oost-Brabant tegen jongeren om het 

drugsgebruik terug te dringen. Het wordt een gevecht van de lange adem, want jongeren zijn 

soft- en harddrugs de afgelopen jaren steeds normaler gaan vinden. Dat moet anders en 

daarom startte maandag een vierjarige campagne. 

Lees hier meer 

 

Horeca uit de schulden helpen? Dan moet iedereen 223 biertjes drinken 
Een opvallend onderzoek uit Groot-Brittannië. Daar hebben financieel experts uitgerekend 

dat om de Britse horeca uit het slop te trekken, elke meerderjarige Brit 124 pints, ofwel 

halve liters bier, moet drinken. Maar hoeveel bier moeten wij in Nederland drinken om onze 

horeca te redden? 

Lees hier meer 
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Horeca-afspraken voor Alkmaarse binnenstad: gezamenlijke beveiliging, 

verbod op meegebrachte alcohol in horecagebied, collectieve ontzeggingen 
Wie zich bij een café misdraagt, loopt kans door de volledige horeca in de Alkmaarse 

binnenstad geweerd te worden. Zelf een biertje meenemen op het horecaplein is verboden. 

En alle horeca-ondernemers dragen gezamenlijk bij aan de beveiliging. Deze en andere 

afspraken staan in het ’Convenant Veilig Uitgaan’ dat binnenkort wordt ondertekend. 

Lees hier meer 

 

Next Level is de nieuwe chillplek van Wormerveer. Huiswerk maken, 

bewegen en chillen. Zónder drank en drugs 
Dansstudio Jemi is uitgebreid met de Next Level Chill Academy. Het moet een plek worden 

waar jongeren hun vrienden ontmoeten, huiswerk maken en bewegen. Chillen kan natuurlijk 

ook. Maar wél zonder drank en drugs, zegt initiatiefnemer Miriam de Boer. 

Lees hier meer 

 

Mexicaanse en Colombiaanse misdaadbendes laten oog vallen op lege 

panden en rukken op in regio Alkmaar. ’Je zult ervan opkijken hoeveel dingen 

op bedrijventerreinen het daglicht niet kunnen verdragen...’ 
Professionele misdaadbendes laten hun oog steeds vaker vallen op leegstaande 

(huur)panden op bedrijvenparken en industrieterreinen in de regio Alkmaar. Tussen 

nietsvermoedende ondernemers hopen Nederlandse, maar bijvoorbeeld ook Mexicaanse, 

Colombiaanse en Turkse criminelen hun activiteiten liefst zo onopvallend mogelijk te 

ontplooien. Hoe is deze ontwikkeling te stoppen? 

Lees hier meer 

 

Column 

Op drankvakantie in coronatijd 
Joyce van der Meijden gaat elke week een nieuwe opvoeduitdaging aan. Deze week: wel of 

geen eindexamenreisje? 

Lees hier meer 

 

Onderzoek 

Iedereen doet het toch? Drugsgebruik onder Jongeren (casus: Gouda) 
Bureau Bervoets en Bureau Beke hebben in opdracht van de gemeente Gouda onderzoek 
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gedaan naar het drugsgebruik onder schoolgaande jongeren in Gouda. In dat onderzoek 

wilden we een vergelijking mogelijk maken tussen diverse typen bronnen: interviews met 

jongeren en professionals, secundaire analyse van statistiek, open bronnen, 

vragenlijstonderzoek en literatuur.  

Lees hier meer 

 

Webinar 

Welbevinden op school, een zaak van onderwijs én gemeente 
Gezondheidsverschillen nemen toe, kansenongelijkheid ook. Willen we het tij keren, dan 

moeten we samen optrekken: onderwijs, hulpverleners én gemeente. En we moeten vroeg 

beginnen. Omdat kinderen en jongeren veel tijd doorbrengen op school, is dat een mooie 

ingang. Scholen weten wat er leeft onder jongeren. Hun welbevinden op school vormt een 

belangrijke basis voor een gelukkiger leven. 

Lees hier meer 

 

Oproep 

Aanmelden voor implementatietraject IJslandse preventiemodel 
Met het IJslandse preventiemodel werken gemeenten aan het verbeteren van het 
welbevinden van jongeren en aan het terugdringen van alcohol-, drugs- en tabaksgebruik 
onder jongeren. De afgelopen drie jaar hebben zes Nederlandse gemeenten in een 
pilottraject gewerkt met dit model. Zij zijn enthousiast over deze werkwijze en raden andere 
gemeenten aan om ook op deze manier te gaan werken.  Vanaf januari 2022 bieden het 
Trimbos-instituut en het Nederlands Jeugdinstituut daarom een implementatietraject van 4 
jaar aan voor gemeenten die aan de slag willen met het IJslandse model.  

Lees hier meer 

 

Colofon 
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