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Jaarplan verslavingspreventie jeugd 

en jongvolwassenen gemeente 

Doetinchem 2017 

 

 

Te besluiten om: 

- het Jaarplan verslavingspreventie jeugd en jongvolwassenen gemeente Doetinchem 2017 vast te 

stellen.  

 

Context 

In het beleidskader van 9 juli 2015 hebt u bepaald dat na de vaststelling van de Uitvoeringsnota 

drugsbeleid het preventie- en voorlichtingsbeleid samen met de externe partners moet worden 

uitgewerkt in een jaarplan. Het uitgangspunt is hierbij te blijven binnen bestaande budgetten. 

Het jaarplan betreft een inventarisatie van de bestaande activiteiten door de gemeente en in 

opdracht van de gemeente door de samenwerkingspartners Stichting IrisZorg en GGD.  

 

In de inleiding van de Uitvoeringsnota (in werking getreden op 28 juni 2016) is geformuleerd dat de 

Uitvoeringsnota drugsbeleid een opmaat is naar een nieuwe nota integrale verslavingspreventie. 

De komende jaren zal gewerkt worden aan een bredere opzet. De stip op de horizon is uiteindelijk 

het opstellen van een jaarplan dat zich richt op integrale aanpak van voorlichting en preventie op het 

gebied van allerlei verleidingen die kunnen uitgroeien tot verslavingen van jeugd en jongvolwassenen. 

Met de opzet van het voorliggende jaarplan is een eerste stap gezet richting deze integrale aanpak. 

Het jaarplan bevat namelijk naast het preventie- en voorlichtingsbeleid inzake drugs ook het op grond 

van artikel 43a Drank- en Horecawet verplicht vast te stellen Preventie- en Handhavingsplan alcohol. 

Daarnaast is in het jaarplan ook kort aandacht voor concrete activiteiten ten aanzien van preventie 

en voorlichting in verband met roken, gaming en gebruik internet (sociale media).  

 

Er ligt dus een eerste aanzet tot een integraal jaarplan verslavingspreventie dat in de komende jaren 

verder moet worden uitgebouwd. 

 

Beoogd effect 

Het vaststellen van het jaarplan verslavingspreventie jeugd en jongvolwassenen gemeente 

Doetinchem 2017. 

 

Argumenten 

1. In dit jaarplan is veel aandacht voor de werkzaamheden die de externe partners van de gemeente 

Doetinchem, zijnde IrisZorg en de GGD, in opdracht van en in samenwerking met de gemeente 

uitvoeren op het gebied van preventie en voorlichting inzake drugs- en alcoholverslaving. Ten 

aanzien van roken, gaming en gebruik internet (sociale media) wordt inzicht gegeven in concrete 

activiteiten op het gebied van preventie en voorlichting. Voor beleid op deze deelgebieden wordt 

verwezen naar het lokale en regionale gezondheidsbeleid. Dit jaarplan moet ook worden 

afgestemd op andere beleidsinstrumenten zoals de Uitvoeringsagenda jeugd. 

2. Sinds 1 januari 2013 is de gemeente, in dezen de burgemeester, verantwoordelijk geworden voor 

de Drank- en Horecawet (DHW). Het toezicht en de handhaving op de naleving van de DHW is 

daarbij overgegaan van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) naar de gemeente. 
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3. Per 1 januari 2014 is in de DHW (artikel 43a) een nieuwe verplichting voor gemeenten 

opgenomen. Gemeenten moeten voortaan een Preventie- en Handhavingsplan alcohol opstellen. 

Dit plan moet worden afgestemd met andere preventieprogramma’s zoals het lokale 

gezondheidsbeleid. In dit jaarplan is het Preventie- en Handhavingsplan alcohol geïntegreerd. Dit plan 

moet de hoofdzaken uit het beleid met betrekking tot preventie van alcoholgebruik door (vooral) 

jongeren beschrijven en weergeven hoe de handhaving van de wet wordt ingevuld. 

4. Toezicht en handhaving in het kader van drugshandel is niet opgenomen in dit jaarplan omdat dit 

al is opgenomen in de Uitvoeringsnota drugsbeleid. Wel is in bijlage I bij dit jaarplan de handhavings-

strategie en het handhavingsprotocol ten aanzien van de handel in drugs overgenomen uit de 

Uitvoeringsnota drugsbeleid. Dit om toch een compleet beeld te geven. Het betreft alleen de handel 

in drugs en niet het gebruik van drugs. De gemeente heeft geen rol in de straf- of 

bestuursrechtelijke handhaving op het gebruik van drugs. Deze rol ligt bij politie en justitie.  

5. In een bijlage bij dit voorstel zijn de hoofdpunten uit het jaarplan opgenomen. 

 

Kanttekeningen 

 

Financiën 

De uitvoering van de activiteiten van de gemeente worden vergoed vanuit bestaande budgetten. 

Voor de activiteiten door onze externe partners GGD Noord- en Oost-Gelderland en Stichting 

IrisZorg geldt het volgende.  

 

De GGD Noord- en Oost-Gelderland voert onder meer wettelijke taken uit in het kader van de 

Wet publieke gezondheid. De totale kosten van de taken die zijn ondergebracht bij de GGD worden 

aan de 22 gemeenten doorberekend via een gemeentelijke bijdrage per inwoner. 

 

Met IrisZorg zijn regionaal afspraken gemaakt. Dit betreft het regionale budget OGGz en 

Maatschappelijke Opvang. Naast deze regionale afspraken heeft hebben wij lokale afspraken gemaakt 

met IrisZorg voor activiteiten in het kader van verslavingspreventie. Voor deze lokale activiteiten die 

zich richten op alcohol- en drugspreventie is in 2017 € 8000,- beschikbaar. Dit bedrag is beschikbaar 

vanuit het budget Lokale maatschappelijke opvang (budgetnummer 66630302.).  

 

Vervolg 

In september 2017 zal in een evaluatie worden beschreven op welke wijze uitvoering is gegeven aan 

dit jaarplan en zal een plan voor 2018 worden vastgesteld.  

 

Bijlagen 

1. Samenvatting concept-jaarplan. 

2. Jaarplan verslavingspreventie jeugd en jongvolwassenen gemeente Doetinchem 2017. 

 

 

Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 

De secretaris,      De burgemeester, 

 

ing. N. van Waart     dr. J.M.E. Traag 

 

 



De raad van de gemeente Doetinchem; 

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders over Jaarplan verslavingspreventie jeugd en 

jongvolwassenen gemeente Doetinchem 2017; 

 

gelet op artikel 108, lid 1, juncto artikel 147, lid 2 van de Gemeentewet juncto artikel 43a Drank- en 

Horecawet;  

 

b e s l u i t : 

 

het Jaarplan verslavingspreventie jeugd en jongvolwassenen gemeente Doetinchem 2017 vast te stellen. 

 

 

Aldus besloten in zijn vergadering van 12 april 2017, 

 

 

 

          , griffier 

 

 

 

          , vicevoorzitter 

 

 

 


