
 

 

Samenvatting jaarplan verslavingspreventie jeugd en jongvolwassenen 

gemeente Doetinchem 2017  

 

De stip op de horizon is 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.   

 

In dit jaarplan verslavingspreventie jeugd en jongvolwassenen gemeente Doetinchem 2017 ligt 

primair het accent op preventie, voorlichting en gemeentelijke handhaving op het gebied van 

drugs en alcohol. Daarnaast komen ook activiteiten op het gebied van roken, gaming en 

gebruik sociale media kort aan de orde. Beleid inzake deze laatste aandachtsgebieden is hier 

niet opgenomen maar komt te staan in het lokale en regionale gezondheidsbeleid.  

 

Het zijn activiteiten die zich met name richten op jongeren en jongvolwassenen. De grens 18-

jaar is losgelaten omdat in de praktijk de problemen met alcohol en drugs ook zeker bestaan 

bij jong volwassenen tussen de 18 en 25 jaar. Het jaarplan biedt een overzicht van de 

activiteiten die de gemeente zelf ontplooit en de activiteiten die de GGD Noord- en Oost-

Gelderland en Stichting Iriszorg Doetinchem in dit kader verrichten voor de gemeente 

Doetinchem.   

 

In het eerste hoofdstuk van het plan staat een toelichting op de inhoud van het jaarplan.  

Dit jaarplan moet ook worden afgestemd op andere beleidsinstrumenten zoals het lokale en 

regionale gezondheidsbeleid en de Uitvoeringsagenda Jeugd 2017/2018. Voor activiteiten van 

onder meer Buurtplein en JIT wordt met name naar deze instrumenten verwezen. 

 

In het tweede hoofdstuk van het plan staat de huidige stand van zaken beschreven. Hier staan 

cijfers over jongeren / jong volwassenen en drugs, alcohol, gaming, sociale media en roken. De 

cijfers van Emovo 2015 van de GGD komen uitgebreid aan bod. Emovo is een onderzoek door 

de GGD onder jongeren van de 2de en 4de klas middelbare school. De GGD voert dit 

onderzoek iedere vier jaar uit. Voor de cijfers over het gebruik van drugs, alcohol, games en 

sociale media onder studenten mbo, hbo en universiteit staan in het jaarplan verwijzingen naar 

landelijke onderzoeken.  

 

Van de ondervraagde Doetinchemse 16-minners geeft 8 % aan dat ze ooit softdrugs hebben 

gebruikt en 2 % harddrugs. Landelijk geeft 11 % van de ondervraagde 16-minners aan wel eens 

softdrugs te hebben gebruikt. Het Trimbos-instituut constateert dat landelijk drugsgebruik het 

hoogst is onder twintigers. Vergeleken met harddrugs (cocaïne, ecstasy of amfetamine) komt 

cannabisgebruik relatief wel vaak voor onder 15-19 jarigen. Het Trimbos-instituut concludeert 

dat drugsgebruik onder mannen hoger is dan onder vrouwen. In stedelijke gebieden ligt het 

drugsgebruik anderhalf tot tweeënhalf keer zo hoog als in andere gebieden.  

 

Van de ondervraagde Doetinchemse 16-minners geeft 42 % aan wel eens alcohol te hebben 

gedronken waarvan 28 %  in de laatste vier weken. Dit ligt landelijk op 35% en 26%.  Van de 

Doetinchemse jongeren geeft 26 % (tegen 37 % in 2007 en 31 % in 2011) aan wel eens 

dronken te zijn geweest waarvan 13 % (tegen 17 % in 2007 en 18 % in 2011) in de laatste vier 

weken. Dit ligt landelijk op 28 % en 15 %.  

Uit een onderzoek van het CBS uit 2013 onder MBO-, HBO- en Wo-studenten van 16 t/m 24 

jaar blijkt dat 74 % van de MBO-studenten wel eens drinkt, 90 % van de HBO-studenten en 

88,8 van de Wo-studenten.  

Aandacht is er voor het zogenaamde binge drinken. Dit is meer dan 5 glazen drinken bij een 

gelegenheid. Ook dit komt voor bij 16-minners.  



 

 

 

Van de ondervraagde Doetinchemse 16-minners geeft 11 % van de ondervraagde jongeren aan 

wel eens een hele sigaret of meer te hebben gerookt en 21 % wel eens een trekje of een hele 

sigaret. Deze cijfers liggen lager dan de landelijks cijfers uit 2015 (17% en 26 %).   

 

De GGD concludeert dat in Doetinchem 4 % van de jongeren risico loopt op problematisch 

gebruik van sociale media en 1 % op problematisch gebruik games. Dit afgezet tegen de 

landelijke cijfers: 8% en 5% onder scholieren van de 2de en 4de klas. 

 

In het derde hoofdstuk van het jaarplan staan de doelstellingen voor drugs- en alcoholbeleid 

2017. In het integraal veiligheidsbeleid van de gemeente Doetinchem is aan het bestrijden van 

alcohol- en drugsoverlast een hoge prioriteit gegeven. In 2017 en in de daarna volgende jaren 

streeft Doetinchem naar een verdere afname van het drugs- en alcoholgebruik onder jongeren. 

Om dit te monitoren zal tot 2019 naar landelijke cijfers worden gekeken. In  2019 zijn nieuwe 

EMOVO-cijfers bekend over Doetinchemse 16-minners.   

 

In hoofdstuk vier van het jaarplan staan de activiteiten benoemd die Iriszorg Doetinchem en/of 

de GGD Noord- en Oost-Gelderland voor de gemeente Doetinchem uitvoert. Er gaat zoals 

hierboven al staat vermeld in dit jaarplan veel aandacht naar activiteiten rond het drugs- en 

alcoholgebruik door jongeren en jong volwassenen. Enige aandacht is er in de dit plan voor 

activiteiten van deze externe partners voor jongeren en jongvolwassenen en roken, gaming en 

gebruik internet.  

 

Daarnaast worden activiteiten belicht die de gemeente zelf onderneemt. Vaak betreft dit een 

samenwerking in regionaal verband met andere gemeenten of met de externe partners GGD 

en/of Iriszorg.  

 

Hier volgen enkele voorbeelden van activiteiten door Iriszorg, de GGD en/of de gemeente op 

het gebied van preventie en voorlichting inzake de verslavingsproblematiek bij jongeren en 

jong-volwassenen:  

 voorlichting aan jongeren/jongvolwassenen en/of aan ouders/verzorgers door Iriszorg 

en/of GGD,  

 vroesignalering en samenwerking met de buurtcoaches van het Buurtplein door de 

adviseurs van Iriszorg,  

 aandacht in het daklozenoverleg voor problematisch drugs- en alcoholgebruik  

 de pilot van het regionale project Veilgheidskamer Achterhoek  in samenwerking met 

onder meer Iriszorg waarbij de aanpak van jongeren met grensoverschrijdend 

middelgebruik centraal staat.  

 

Bij veel activiteiten van externe partners en/of gemeente speelt het betrekken van de ouders 

of opvoeders bij preventie en de aanpak van verslavingsproblematiek een grote rol.  

 

Hoofdstuk vijf van het jaarplan bevat het toezicht en handhaving op alcoholgebruik. De 

toezichts- en sanctiestrategie komen aan de orde en het handhavingsprotocol. Ten slotte is er 

aandacht voor regionale samenwerking.  

 

Hoofdstuk zes van het jaarplan beschrijft hoe het jaarplan 2017 in september 2017 zal worden 

geëvalueerd. De uitvoering van het jaarplan gebeurt (voor gemeentelijke activiteiten) binnen 

bestaande financiële middelen en (voor activiteiten van de externe partners) binnen bestaande 

financiële afspraken met GGD en Iriszorg.   

 



 

 

Bij het jaarplan zijn als bijlagen opgenomen: 

1. handhavingsstrategie en handhavingsprotocol drugs; 

2. bijzondere Apv-bepalingen over horecabedrijven als bedoeld in de DHW-wet; 

3. handhavingsprotocol alcohol 24 maart 2015; 

4. schema Sanctiestrategie alcohol. 

 

 


