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Bestuursopdracht  
Preventie en handhavingsplan ‘verslaving’ gemeente Doetinchem 2019-2022 
 

1. Inleiding  

 
Alle mensen zijn in meer of mindere mate gevoelig voor verslaving aan genotsmiddelen en 
genot gevend gedrag. De verleidingen zijn groot. Mensen zijn zelf verantwoordelijk voor 
hun leven en hun gedrag. De omgeving is daarbij echter van grote invloed. Het is dan ook 
niet voor niets dat gemeente Doetinchem de afgelopen jaren heeft geïnvesteerd in 
handhaving en verslavingspreventie. Is de bestaande aanpak nog voldoende? Hoe willen 
wij verder na 2019? Preventie en handhaving staan bij ons hoog op de agenda. 
Onze Gemeenteraad heeft op 5 juli 2018 in het kader van het Coalitieakkoord 2018-2022 

duidelijk haar mening uitgesproken dat zij hoge prioriteit geeft aan dit onderwerp en 

dat ze graag een bredere integrale aanpak ziet van verslavingspreventie.  
 

2. Opdracht “Preventie en handhavingsplan ‘verslaving’ 2019-2022” 
 
Doelstelling 

Het parapluplan “Preventie en handhaving ‘verslaving’ gemeente Doetinchem 2019-2022” 
ligt begin 2019 klaar om te worden vastgesteld. Het draagt bij aan de doelen van onze 
Uitvoeringsnota drugsbeleid 2016/2017, het Beleidskader volksgezondheid 2017-2020 en 
het Beleidskader sociaal domein 2017-2020. Het plan geeft aan welke doelen wij op het 
gebied van preventie en handhaving ‘verslaving’ willen bereiken en met welke 
maatregelen, interventies en tegen welke kosten. Het plan moet concreet en overzichtelijk 
worden en richt zich op zowel preventie als handhaving. Dit past ook bij de wettelijke 
taak t.a.v. de aanpak van alcohol. Dit plan komt tot stand in samenspraak met 
betrokkenen. 
 
Uitgangspunten voor het uitvoeringsplan 

- De raad stelt het uitvoeringsplan 2019-2022 vast.  
- De resultaten van betrokken partijen worden jaarlijks verantwoord. 
- Het plan richt zich op alle inwoners van gemeente Doetinchem maar benoemt 

specifieke doelgroepen waar het vormen van verslaving betreft.  
- Het plan richt zich op zowel middelenverslaving als gedragsverslaving. Deze worden 

waar dit effectief is in gezamenlijkheid aangepakt.  
- Het plan vraagt een integrale aanpak. 
- Het plan houdt rekening met de uitkomsten van het jaarplan 2017 “Verslavings-

preventie jeugd en jongvolwassenen”, het Nationaal preventieakkoord en maakt 
gebruik van regionale informatie en ontwikkelingen die relevant zijn voor dit plan. 

 

Werkwijze 
Projectgroep 
Een kerngroep bestaande uit de trekker, een medewerker van R&S en handhaving, is 
direct verantwoordelijk voor de uitvoering en de voortgang van het project. Zij werkt 
samen met collega’s beleid en communicatie en bestrijkt de werkvelden handhaving, 
veiligheid, volksgezondheid, jeugd, Wmo, sport om het uitvoeringsplan tot stand te laten 
komen. Daarnaast worden de betrokken partners geconsulteerd. Denk aan GGD NOG, 
Iriszorg (in de buurt), Buurtplein (buurtcoaches, jeugd- en gezinswerkers), Sportservice 
(BSC verenigingen), onderwijs, politie, BUHA, Stadskamer (ervaringsdeskundigen) en een 
vertegenwoordiging van doelgroepen en van raadsleden.  
 
Sociale Raad (SR) 
De leden van de Sociale Raad geven hun advies op het “Preventie en handhavingsplan 
‘verslaving’ gemeente Doetinchem 2019-2022”. De SR wordt in december tussentijds 
geïnformeerd over de stand van zaken. 
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Opdrachtgeverschap 
Bestuurlijk opdrachtgevers1: Jorik Huizinga (Preventie) & Mark Boumans (Handhaving) 
Ambtelijk opdrachtgever: Ineke Jansen 
Ambtelijke opdrachtnemer: Liesbeth van Leeuwe  
 
Planning 

 

 
  

                                                      
1 Elke wethouder die betrokken is bij preventie en handhaving verslaving blijft vanzelfsprekend 
verantwoordelijk voor zijn eigen portefeuille.   

Oktober 2018 1. Het theoretisch model wordt herbeoordeeld 
2. De meest recente epidemiologische gegevens worden 

geïnventariseerd 
3. De aanbevelingen van de evaluatie jaarplan 2017 worden 

samengevat en dienen als input 
4. Doelstellingen worden ge(her)formuleerd. 
5. Het huidig aanbod wordt in beeld gebracht; te toetsen aan de 

doelstellingen i.s.m. betrokken partijen 
 

Oktober/ 
november 2018 

1. Voorbereidende bijeenkomst met externen en met raadsleden 
2. Voorbereidende bijeenkomst met vertegenwoordiging van de 

doelgroep 
 
Doel: delen en ophalen informatie, bespreken/verbeteren 
doelstellingen, prioriteren actiepunten. 
Input: de cijfers, overzicht van het aanbod en conceptdoelstellingen. 
 

November 2018 Opgehaalde informatie verwerken en samenvoegen met: 
 

- Uitkomsten van het jaarplan 2017 
- Voornemens Nationaal Preventieprogramma  
- Landelijke onderzoeksrapporten/Trimbos IJslands model 
- Eventuele informatie uit de regio (thematafel 

zorginnovatie, preventieprogramma). 
 

November/ 
december 2018 

1. Het uitvoeringsplan wordt ontwikkeld. 
2. De SR wordt tussentijds geïnformeerd 
3. Het concept wordt ter toetsing voorgelegd aan externen, SR 

en vertegenwoordiging doelgroep  
 

December 2018 Het conceptplan wordt besproken met beleidsadviseurs en 
portefeuillehouders. 
 

December 
2018/jan 2019 

Definitieve stuk naar P beraad en het college 
Advies van de SR 
 

Januari/Februari 
2019 

Gemeenteraad stelt het plan vast. 
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Bijlage: een toelichting op de voorgeschiedenis en actuele ontwikkelingen 
 

1. De aanloop naar een nieuw preventie en handhavingsplan ‘verslaving’ 

 
1.1 Preventie en handhaving alcohol 

Per 1 januari 2013 is de gemeente, in deze de burgemeester, verantwoordelijk voor de 
uitvoering van de Drank en Horeca Wet (DHW). Het toezicht op de naleving hiervan is 
destijds overgegaan van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) naar de 
gemeente. Per 1 januari 2014 is de Drank en Horeca Wet opnieuw gewijzigd. De 
leeftijdsgrens voor alcoholhoudende drank is van 16 jaar naar 18 jaar verhoogd. Daarnaast 
is per 1 januari 2014 in de DHW (artikel 43a) een nieuwe verplichting voor gemeenten 
opgenomen. Gemeenten moeten elke vier jaar een Preventie- en Handhavingsplan 
‘alcohol’ door hun gemeenteraad laten vast stellen. Dit zou tegelijk moeten met het 
vaststellen van het gemeentelijk gezondheidsbeleid. 
 
Onze gemeenteraad heeft het 1e plan “Preventie en handhavingsplan 2015-2016” in 2015 
vastgesteld. Er is gekozen voor de duur van twee jaar i.p.v. vier om weer in de pas te lopen 
met onze nota volksgezondheid die liep tot 2017: “nota lokaal gezondheidsbeleid 2013-
2016”van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag in een gezonde leefomgeving”. 
 

1.2 Preventie en handhaving drugs 
Nederland heeft de wetgeving omtrent drugs vastgelegd in de Opiumwet. Daarnaast zijn 
er wetten die een link hebben met drugs, zoals de Verkeerswet (niet rijden onder invloed) 
de Geneesmiddelenwet (drugs die als geneesmiddel worden gezien en niet onder de 
Opiumwet vallen), maar ook de Wet voorkoming misbruik Chemicaliën. Tegelijkertijd 
wordt de verkoop van cannabis in coffeeshops in Nederland onder strikte voorwaarden 
gedoogd.  
 
Wij hebben daarom als gemeente Doetinchem jarenlang een coffeeshopbeleid gehad om 
dit gedoogbeleid vorm te geven. De raadswerkgroep ‘coffeeshopbeleid’ heeft echter in 
2015 een voorstel gedaan om het coffeeshopbeleid uit te breiden naar een drugsbeleid. 
Preventie en voorlichting moesten net zoals bij alcohol een prominente plek krijgen in dit 
beleid gericht op de jeugd tot 18 jaar. Alcohol en drugs zouden op termijn mogelijk samen 
vloeien in één beleid. 
 
De raad heeft naar aanleiding van dit voorstel op 9 juli 2015 de kaders mee gegeven voor 
de ‘Uitvoeringsnota drugsbeleid gemeente Doetinchem 2016’. Zij heeft op 14 april 2016 in 
haar vergadering vastgesteld dat de uitvoeringsnota past binnen de gestelde kaders. De 
raad heeft ook bepaald dat het preventie- en voorlichtingsbeleid na vaststelling van de 
nota samen met de externe partners moest worden uitgewerkt in een jaarplan. De raad 
heeft voorts op 27 november 2017 de 1e wijziging van deze uitvoeringsnota vastgesteld. 
 

1.3 Drugs en alcohol in één jaarplan 2017 

Het 1e jaarplan wat is gemaakt in het kader van de uitvoeringsnota drugsbeleid gemeente 
Doetinchem werd het jaarplan 2017 “Verslavingspreventie jeugd en jongvolwassenen” 
(d.d.12 april 2017). Dit jaarplan richtte zich niet alleen op aanpak drugs maar ook meteen 
op alcohol. Het plan liep daarmee wat betreft de aanpak alcohol meteen in de pas met het 
moment van vaststellen van ons gezondheidsbeleid’: “Beleidskader volksgezondheid 2017-
2020 regiogemeenten Achterhoek Positieve gezondheid en preventie” (juli 2017). Dit geldt 
echter voor één jaar. 
 

Het jaarplan 2017 is uitgevoerd conform de afspraken. De resultaten zijn met de 
hoofdpartners – handhaving, GGD NOG en Iriszorg -  door genomen. Het heeft geleid tot 
voortzetting in 2018 van de bestaande aanpak zoals deze uitgebreid is beschreven in het 
jaarplan 2017. Hoe nu verder vanaf 2019? 
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2. Nationale, regionale en lokale ambities  

2.1 Nationaal preventieakkoord 

Het Nationaal preventieakkoord is in voorbereiding. Dit richt zich op gezonde voeding, 
maar ook op verslavingspreventie alcohol en roken. Dit akkoord is nog niet vast gesteld. Er 
wordt echter straks van gemeenten verwacht dat zij het akkoord betrekken bij hun lokale 
uitwerking. De thema’s van het akkoord houden verband, zo erkent ook VWS, met andere 
gezondheidsgerelateerde onderwerpen en vragen daarmee een integrale aanpak.  
 
De concept teksten van het akkoord gaan onder meer uit van alcoholbeleid gericht op de 
studenten in steden met hoger onderwijs, van een omgevingsvisie die rekening houdt met 
een gezonde (voedsel en beweeg) omgeving en met rookvrije kindomgevingen. Het 
akkoord bepleit onder andere actieve stoprokenondersteuning aan medewerkers. Het 
concept akkoord benadrukt verder het belang om rekening te houden met de sociaal 
economische gezondheidsverschillen. Het akkoord bevat met andere woorden diverse 
handvatten voor preventie en handhaving ‘verslaving’. 
 

2.2 Regionale ambities 

De 1e regionale thematafel zorginnovatie van de Achterhoek Board vond plaats in 
september 2018. Preventie krijgt daarbinnen een belangrijke plaats. Verslavingspreventie 
is daar expliciet als belangrijk onderwerp ‘op tafel’ gelegd. Dit heeft daar nog geen 
verdere contouren gekregen. Er vindt (prille) afstemming plaats met het regionale 
preventieprogramma opdat wij preventie samen en niet dubbel oppakken. Het regionaal 
preventieprogramma, wat volgde op ons gezondheidsbeleid en op de visie Sociaal 
Domein, heeft redelijk voor gesorteerd op het Nationaal preventieakkoord i.o..  
 

2.3 Coalitieakkoord 2018-2022 gemeente Doetinchem 

‘Preventie en handhaving verslaving’ is in mei 2018 expliciet als actie in het 
Coalitieakkoord 2018-2022 opgenomen onder de noemer “Preventieagenda openbare 
orde met aandacht voor alcohol, drugs, schulden, roken, gokken, gamen en sociaal 
mediagebruik (pesten en sexting)”.  

 


