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1. Inleiding 
Alle mensen zijn in meer of mindere mate gevoelig voor verslaving aan genotsmiddelen en 
genot gevend gedrag. De verleidingen zijn groot. De één is daar beter tegen bestand dan 
de andere. Echter eenmaal verslaafd heeft dat grote gevolgen voor de betreffende 
persoon maar ook voor de samenleving. Wat doen wij daar als gemeente aan? Wat zijn 
onze wettelijke taken en waar ligt onze focus? 
 
De aanloop naar een integrale benadering 
Gemeenten moeten sinds 2014 elke vier jaar een Preventie- en Handhavingsplan ‘alcohol’ 
door hun gemeenteraad laten vaststellen. Onze raad heeft in 2015 een plan vastgesteld.  
In datzelfde jaar heeft onze gemeenteraad het coffeeshopbeleid uitgebreid naar een 
drugsbeleid. ‘Preventie en voorlichting’ kregen daar naast handhaving, net zoals bij het 
plan voor alcohol, een prominente plek. Het beleid is door vertaald naar de 
‘Uitvoeringsnota drugsbeleid gemeente Doetinchem 2016’. De onderwerpen alcohol en 
drugs zijn samen gekomen in het ‘Jaarplan verslavingspreventie jeugd en jongvolwassenen 
gemeente Doetinchem 2017”. Dit plan is in 2018 voortgezet.  
 
Veiligheid en openbare orde is als domein zo verbonden geraakt met het brede Sociaal 
Domein. Het in 2017 vastgestelde Beleidskader volksgezondheid 2017-2020 en het 
Beleidskader Sociaal domein 2017-2020 leggen beiden de focus op positieve gezondheid 
en preventie. Daarin raken de domeinen elkaar. Hoe nu verder vanaf 2019? 
 
Preventieagenda ‘verslaving’ 
Onze gemeenteraad heeft op 5 juli 2018 in het kader van de Coalitieagenda 2018-2022 
prioriteit gegeven aan dit onderwerp en wil toe naar een preventieagenda openbare orde 
met aandacht voor alcohol, drugs, schulden, roken, gokken, gamen en sociaal 
mediagebruik (pesten en sexting). Deze notitie vormt de preventieagenda voor de jaren 
2019-2022. De agenda wordt bijgestuurd als de actualiteit daar om vraagt. 
 
Waar zetten wij op in? 
De agenda is gericht op alle inwoners. De grootste doelgroep blijft echter de jeugd en 
jongeren. Zij zijn de meest kwetsbare groep en staan open voor allerlei invloeden uit de 
omgeving.  
 
Een inventarisatie maakt duidelijk dat wij al heel veel doen op het gebied van preventie. 
Preventie betreft het geheel aan maatregelen en interventies op zowel het gebied van 
voorlichting en leefstijl als regelgeving en handhaving. De omgeving wordt daarbij 
betrokken. 
 
De komende jaren willen wij naast de bestaande interventies inzetten op een aantal 
specifieke thema’s. De aanpak van alcohol en roken zijn mede verbonden aan het 
Nationaal Preventieakkoord. De ambities van het preventieakkoord reiken tot 2040. Wij 
beperken onze doelstellingen tot de komende vier jaar.  
 
De grenzen van onze taken en verantwoordelijkheden 
De gemeente heeft geen formele taak m.b.t. handhaving in het kader van de tabaks- en 
rookwarenwet, de Wet op kansspelen en het wetsvoorstel Kansspelen op afstand. Wij 
blijven wel als gemeente in gesprek met exploitanten horeca en speelautomatenhal of 
bijvoorbeeld met het onderwijs wat in 2020 rookvrije schoolpleinen moet hebben. 
 
De gemeente heeft eveneens geen bevoegdheden ten aanzien van het onderwijs. Het 
onderwijs wordt aangestuurd en gefinancierd door het Rijk. Zij maakt haar eigen keuzes 
ook waar het gaat om het onderwerp verslavingspreventie. 
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De preventieagenda als onderdeel van een groter geheel 

De agenda kan niet in isolement worden gezien. Zij is verbonden aan onze 

preventieagenda sociaal domein breed, onze inspanningen gericht op de 

voorbereiding van de Omgevingswet, het uitvoeringsplan Opvang en Bescherming, 
de Regiovisie Huiselijke Geweld en Kindermishandeling, de uitvoeringsagenda 

statushouders, aan de ontwikkeling van de jeugd- en onderwijsagenda, ons 

armoedebeleid, participatie door werk en de actualisering van de Algemene 

plaatselijke verordening (APV). Zo zijn er mogelijk nog meer onderwerpen te 

noemen. Risicovol gedrag en gebruik kunnen gerelateerd zijn aan onderliggende 

problemen. Dat vraagt mede een aanpak vanuit deze invalshoeken. 

 

Preventie is gericht op voorkomen en om erger te voorkomen. Een investering in 

preventie is een investering in mensen. En een investering in een systeem dat 

hogere (zorg)kosten op termijn voorkomt. Dit kunnen wij niet alleen. Wij doen dit 

samen met inwoners, ouders en verzorgers, sleutelpersonen, maatschappelijke 

organisaties, onderwijs en – wanneer nodig – met ondernemers. Wij zoeken 

afstemming met onze regiogemeenten wanneer de schaal dat wenst. 

 

Leeswijzer 
De preventieagenda beschrijft in hoofdstuk 2 de doelstellingen per thema. Hoofdstuk 3 
vervolgt met een preventiemodel om de doelstellingen te bereiken. Hoofdstuk 4 bevat de 
agenda voor de komende jaren. Een deel daarvan sluit aan bij het Nationaal 
Preventieakkoord. De ambities van dit akkoord reiken tot 2040. 
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2. Doelstellingen 
 
Inleiding  
Drie kwart van de volwassen inwoners van gemeente Doetinchem geeft aan de 
gezondheid als (zeer) goed te ervaren. Onze jeugd behoort tot de top 3 van landen met 
de beste (ervaren) gezondheid. Onze leefstijl is de laatste jaren verbeterd. Deze 
verbetering is ook te zien op het gebied van verslavingsgevoelige zaken. Maar we zijn er 
nog niet (www.kvnog.nl). 
 
Jongeren zijn in het algemeen minder gaan roken en drinken. Er wordt door de jongeren 
tot 16 jaar minder dagelijks gerookt (3%) en binge1 gedronken (20%) dan in de 
Achterhoek of Noord Oost Gelderland en iets minder gerookt dan in de rest van 
Nederland. In de gemeente Doetinchem zijn er relatief minder ouders die instemmen met 
het alcoholgebruik van hun kind dan gemiddeld in de Achterhoek. Maar er wordt 
gemiddeld nog steeds meer gedronken dan landelijk (29%). Het pestgedrag via mobieltje 
en internet is even hoog als in de Achterhoek en het gemiddelde van Nederland (5%). De 
kans op problematisch risico gamen is echter de helft minder dan de Achterhoek en zelfs 
een vijfde t.o.v. Nederland (1%). Het ooit eens gebruikt hebben van softdrugs staat gelijk 
aan de Achterhoek en is de helft minder dan het gemiddelde van Nederland (3%).  
Het aantal hulpzoekers voor problematisch gokgedrag daalt. Sinds het online gokken is 
gelegaliseerd, neemt het aantal hulpvragen landelijk echter toe waaronder van relatief 
veel jongeren (bron: Trimbos). Circa 94% van de jongeren voelt zich voldoende weerbaar; 
6% kortom niet. Dit geldt ook voor 6% van de kinderen tot 12 jaar volgens hun ouders. 
 
Er zijn minder volwassen rokers dan voorheen. Maar 19% van de volwassen inwoners van 
Doetinchem rookt nog steeds. In wijken met lage inkomens en opleiding roken mensen 
vaker en hebben vaker overgewicht.  
Ca 84% van de volwassenen gebruikt alcohol. Dit gebeurt relatief iets vaker door mensen 
met een hoge opleiding. 72% voldoet aan de zogenaamde norm voor alcoholgebruik die 
tot voor kort gold (max 7 glazen/week m/v) (www.kvnog.nl). De generatie ouderen (50-70 
jaar) drinkt meer dan de generatie jongeren op dit moment (CBS 2015). Het Slingeland 
ziekenhuis en andere zorgaanbieders geven hier hetzelfde signaal af.  
 
Wat willen wij voor wie bereiken? Hierbij sluiten wij aan bij de doelstellingen uit de 
Uitvoeringsnota Drugsbeleid gemeente Doetinchem 2016 en vullen deze waar nodig aan. 
 
Hoofddoelstelling  
De maatregelen en interventies in de preventieagenda ‘verslaving’ beogen het voorkomen 
dan wel verminderen van verschillende vormen van verslaving en de bijbehorende risico’s 
voor inwoner en samenleving. 
 
Doelstellingen drugsgebruik 
In de Uitvoeringsnota Drugsbeleid gemeente Doetinchem 20162 zijn de volgende 
doelstellingen voor het lokale drugsbeleid vastgesteld:  

1. De toekomst en de gezondheid van met name jongeren moet worden beschermd. 
Voorkomen moet worden dat zij worden blootgesteld aan onverantwoorde risico’s 
die aan drugs verbonden zijn.  

2. Het terugdringen van illegale handel en invloeden vanuit criminele circuits.  
 
                                                      
1 Regelmatig bingedrinken: minstens 5 of meer alcoholische consumpties bij één gelegenheid 
minstens 1x/maand 
 
2 1e wijziging 21 nov. 2017 
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Doelstellingen alcoholgebruik 
De nieuwe alcoholrichtlijn voor volwassenen van de Gezondheidsraad (2015) luidt om 
geen alcohol te drinken of in ieder geval niet meer dan één glas per dag. Onze 
doelstelling voor jong en oud is het bevorderen van verantwoord alcoholgebruik en het 
voorkomen van de schadelijke gevolgen van alcoholgebruik. 
 
Dit vertaalt zich in de volgende doelstellingen3 

1. Geen alcoholgebruik tijdens de zwangerschap. 
2. Geen alcoholgebruik onder de achttien jaar, het matigen van alcoholgebruik door 

jongeren van achttien tot drieëntwintig jaar met gerichte aanpak van het 
regelmatig bingedrinken. 

3. Afname dronkenschap (met name tijdens uitgaansavonden in het publieke 
domein).  

4. Het terugdringen van het overmatig drinken door jonge ouderen (55-70 jarigen). 
5. Het vergroten van de bewustwording van het eigen drinkgedrag en de gevolgen 

daarvan.  
 
Doelstellingen tabaksgebruik 
Nationaal Preventieakkoord heeft als ambitie een rookvrije generatie in 2040 

1. Voorkomen dat jongeren gaan roken.  
2. Voorkomen dat zwangere vrouwen roken. 
3. Het bevorderen dat rokers stoppen met roken.   
4. Het beschermen van niet-rokers tegen meeroken. 

 
Doelstellingen gedrag 

1. Het voorkomen van (online) gokverslaving onder de grootste risicogroep, de 
jongeren.  

2. Het voorkomen van problematisch gamegedrag onder de hoog-risicogroepen i.p.v. 
alle jongeren met aandacht voor de persoonlijke factoren die een rol spelen bij 
problematisch gedrag. 

3. Het voorkomen dat jongeren online problemen krijgen en/of veroorzaken (cyber 
pesten, grensoverschrijdend gedrag, seksueel misbruik) door hen mediawijs te 
maken. 

 
Doelstellingen omgeving4  

 Het bevorderen van een sociale omgeving van de jongere die duidelijk maakt dat 
drinken, roken en drugs gebruiken niet normaal is. Het gaat hierbij om duidelijke 
regels stellen door ouders en verzorgers, beleidsregels op school en op de 
sportvereniging, die roken, drinken en drugs ontmoedigen. 

 Het bevorderen van een fysieke omgeving die uitdaagt tot het maken van 
gezonde keuzes5. Daarbij hoort onder andere het stimuleren van een rook- en 
tabaksvrije omgeving bij waar kinderen opgroeien, spelen, sporten en naar opvang 
of school gaan.    

 Gemeente geeft zelf het goede voorbeeld. 

 Het behoud van een goed woon- en leefmilieu in de omgeving van coffeeshops.  

 Het handhaven van een juiste balans voor een gezonde en veilige stad vanuit 
oogpunt van openbare orde en veiligheid.  

                                                      
3 Jaarplan verslavingspreventie jeugd en jong volwassenen 2017  
4 Bron: Uitvoeringsnota Drugsbeleid gemeente Doetinchem 2016 & 1e wijziging 21 nov. 2017 
aangevuld vanuit preventieakkoord  
5 Nationaal preventieakkoord: het Rijk neemt maatregelen gericht op het weren van uitstal en 
reclame van rookwaren; VWS doet daarnaast samen met partners onderzoek naar de invloed van 
alcoholmarketing op jongeren opdat deze jongeren zo min mogelijk worden bereikt of beïnvloed  
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3. Preventiemodel 
 
Preventie is het voorkomen van verlies van het vermogen om je aan te passen en eigen 
regie over je leven te hebben én het tijdig ondersteunen bij (een dreiging van) het verlies 
ervan. Hoe willen we onze doelstellingen bereiken?  
 
Preventiemodel van Reynolds: integrale aanpak gericht op het individu en zijn omgeving 
Het vraagt een mix van maatregelen en interventies om deze doelstellingen te bereiken. 
De maatregelen zijn gericht op de gezondheid van de inwoner, de veiligheid van de 
samenleving, de vraag naar en aanbod van mogelijke verslavende verleidingen. De 
maatregelen en interventies moeten in samenhang worden ingezet. Het model van 
Reynolds (2003) maakt dit inzichtelijk.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Educatie leert hoe mensen moeten functioneren in de samenleving. Regels bepalen de 
formele grenzen. Handhaven bewaakt deze grenzen. Deze combinatie “voorkomt”.     
 
Het preventiemodel van Reynolds is gebaseerd op de systeemtheorie van Holder. Deze 
stelt dat middelengebruik (alcohol, roken en drugs) altijd een resultaat is van een 
combinatie van factoren. Dit valt breder te trekken naar (potentieel verslavend) gedrag.  
De persoon, zijn sociale omgeving, het aanbod cq de mogelijkheid en het overheidsbeleid 
vormen samen een systeem dat uiteindelijk de keuze van de gebruiker bepaalt. Holder laat 
daarmee zien dat preventie nooit alleen op het individu gericht kan zijn. Het meest 
succesvol zijn strategieën die niet alleen de (potentiële) gebruiker beïnvloeden maar ook 
en vooral de omgeving6. (Bron: loketgezondleven).  
 
Mensen wegen voor- en nadelen vaak niet af en maken een inschatting. Veel keuzes zijn 
intuïtief. Gebrek aan geld en/of tijd versterken dat. Mensen zijn dan slecht in staat tot het 
maken van gezonde keuzes. Argumenten werken onvoldoende bij zo’n automatisme. Het 
is effectief om aan te sluiten bij ongezond gedrag en deze bij te buigen. Er is altijd sprake 
van keuzevrijheid. Maak echter ongezonde keuzes moeilijk. Richt je op ‘nudging’: 
verleiding. Dat draait om het bieden van alternatieven.  
 
 

“Universele preventie gericht op middelengebruik in de leeftijdsfase van het voortgezet onderwijs werkt 
alleen als tegelijkertijd de omgeving van de jongere duidelijk maakt dat drinken, roken en drugs 
gebruiken niet normaal is. Het gaat hierbij om duidelijke regels stellen door ouders en beleidsregels op 
school en op de sportvereniging, die roken en drinken ontmoedigen.” Uit nationaal preventieakkoord  

 
 
 

                                                      
6 IJsland investeert in verslavingspreventie van jongeren door een pakket aan maatregelen gericht 
op de omgeving. Dit model wordt in Nederland in enkele gemeenten onderzocht op toepasbaarheid 
in ons land. 

Handhaving 

 
Educatie 

 
Regelgeving 

PREVENTIE 
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Het preventiemodel ingedeeld naar risicoprofielen  
De maatregelen en interventies op het gebied van educatie (gericht op bewustwording en 
leefstijl), regelgeving en handhaving variëren naar gelang de doelgroep en omgeving 
(‘nudging’ waar mogelijk). Dit varieert van algemene maatregelen die voor alle inwoners 
zijn bedoeld t/m programma’s die zich richten op risicogroepen.  
 

Maatregelen 
omgeving 
 
            
 
Alle mensen  
 
 
 
Gewoon gezond 
leven 

Voorlichting en 
bewustwording 
  
   
 
Risicogroepen 
 
 
 
Er op tijd bij zijn 

Signaleren en 
adviseren 
  
         
 
Hoog 
risicogroepen 
 
 
Zelf bijsturen 

Vroeg symptoom 
Preventie  
 
 
 
Mensen met 
beginnende 
klachten 
 
Bijsturen met 
hulp 

Kortdurende 
behandeling & 
optreden bij 
overtreding 
 
Mensen met 
een verslaving 
 
 
Aanpakken 

Langdurige 
Zorg &  
optreden bij 
overtreding 
 
Mensen met een 
verslaving 
 
 
Voorkomen van 
erger 

  

 
 

Educatie: 
Voorlichting & advies aan 
jongeren, hun ouders/opvoeders, 
jong volwassenen, ouderen, 
onderwijs, ondernemers, 
uitgaanscircuit, sport, 
communicatie; 
Afspraken met jongeren; 
Vroegsignalering door naasten, 
onderwijs7, professionals; 
Training professionals en advies 
aan professionals 
Bevorderen (keuzes) gezonde 
leefstijl en bevorderen gezonde 
omgeving. 
 

Educatie: 
Screening en case-finding; 
Adviesgesprek; 
Zelfhulp;  
Adequaat doorverwijzen; 
Bevorderen (keuzes) gezonde 
leefstijl en bevorderen gezonde 
omgeving 
 

Educatie: 
Bevorderen (keuzes) gezonde 
leefstijl en bevorderen gezonde 
omgeving zoals stoppen met 
roken. 
 
Behandelingstraject verslaving 
NB Blijft buiten deze 
preventieagenda  
 

Ondersteuningsstructuur 
Buurt(sport)coach, jeugd- en 
gezinswerker, huisarts/POH,                     
wijkverpleging, 
jeugdarts/verpleging, 
gezondheidsbevorderaar, IrisZorg/ 
Iris in de buurt, 
mantelzorgconsulent, 
wijkbeheerder, wijkagent,  
handhaver 

Ondersteuningsstructuur: 
Buurt(sport)coach, jeugd- en 
gezinswerker, huisarts/POH, 
wijkverpleging, 
jeugdarts/verpleging, 
gezondheidsbevorderaar, 
IrisZorg/Iris in de buurt, 
mantelzorgconsulent, 
wijkagent, BOA, handhaver 
 

Ondersteuningsstructuur: 
Buurt(sport)coach, jeugd- en 
gezinswerker, huisarts/POH, 
wijkverpleging, 
jeugdarts/verpleging, 
IrisZorg/Iris in de buurt, 
mantelzorgconsulent, 
wijkagent, handhaver 
 

Regelgeving:  
Algemene plaatselijke 
verordening (APV), 
handhavingsprotocol alcohol, 
vergunningen/regels 
evenementen, drugsbeleid8  

  

Algemeen toezicht en 
handhaving: 

Algemeen toezicht en 
handhaving: 
Waarschuwing bij overtreding 
door toezichthouder, handhaver 

(Zware) overtreding regels: 
Aanpak blijft verder buiten deze 
preventieagenda  
 

                                                      
7 Kans voor extra contactmoment adolescenten 
8 Gedoogbeleid t.a.v. coffeeshops; valt onder de Uitvoeringsnota drugsbeleid 
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toezichthouder, handhaver en 
BOA van gemeente en Buha en 
politie. 

en BOA van gemeente en Buha 
en politie. 

Alcohol:  
bestuursrechtelijk door 
gemeente. 
strafrechtelijk optreden door 
gemeente/BOA en politie;  
 
Drugsgebruik:  
Bestuursrechtelijk optreden bij 
coffeeshops door gemeente; 
Strafrechtelijk optreden door 
politie en justitie; 
 
Illegale drugshandel: 
bestuursrechtelijk optreden 
door gemeente; 
Strafrechtelijk optreden door 
politie. 

 
Het model in de praktijk volgens het veld 
Een belangrijke doelgroep blijft de jeugd en jongeren. Zij zijn de meest kwetsbare groep 
en staan open voor allerlei invloeden uit de omgeving. Geraadpleegde aanbieders en 
ervaringsdeskundigen benadrukken dit beiden. “Onschuldig” gebruik in combinatie met 
bijvoorbeeld gepest zijn, eenzaamheid, depressie maar ook bijvoorbeeld ADHD of een 
vorm van autisme kan omslaan in overmatig gebruik of extreem gedrag tot en met 
verslaving, vooral als er zich nog een ander incident in het leven voordoet.  
 
Wij leven in een land met veel vrijheden. Dat is een groot goed. Dat betekent ook dat een 
kind moet worden opgevoed om daarmee goed om te gaan. Opvoeden begint bij de 
ouders en gaat verder op de basisschool. Geef invulling aan weerbaarheid in de 
basisschoolleeftijd zodat het kind later als jongere beter tegen groepsdruk kan, zichzelf 
waardeert, nee kan zeggen. Dat kan ingebed zijn in leefstijlinterventies. Werk met 
sleutelfiguren: jongeren voor jongeren, sporters in de sport, ervaringsdeskundigen bij de 
HBO studenten en volwassenen enz. Herken tijdig beginnende problemen. En weet waar 
je met je signalen heen kan. Vrijheid betekent ook het elkaar aanspreken op gedrag. 
Reclame maken mag. Maar ga in gesprek met bijvoorbeeld een supermarkt.  
Zingeving en een stabiel leven zijn volgens ervaringsdeskundigen sleutelwoorden om 
verslaving buiten de deur te houden. 
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4. De agenda voor de komende jaren 
 
De jeugd en jongeren en hun ouders zijn niet de enige doelgroep. Het is wel de 
belangrijkste doelgroep. Het is daarom niet voor niets dat het aanbod en de meeste 
interventies op hen zijn en blijven gericht. Het huidig aanbod staat beschreven in 
“Achtergrondinformatie, hoofdstuk 4’. 
 
4.1 Continuering van de ingeslagen weg 
De interventies, die op dit moment worden uitgevoerd, worden voortgezet. Zij zijn gericht 
op educatie (voorlichting en bewustwording, gezonde leefstijl en gezonde omgeving), 
regelgeving (grenzen stellen), handhaving (grenzen bewaken), vroegsignalering en advies 
door derden, zelf bijsturen en bijsturen met hulp. De interventies en maatregelen worden 
uitgevoerd door partijen vanuit ‘openbare orde en veiligheid’ en vanuit het brede ‘sociaal 
domein’.   

o Er is geen aanleiding om met deze reguliere activiteiten te stoppen.  
o De kosten die gemoeid zijn met deze interventies zijn onderdeel van 

inkoopafspraken en subsidies die wij verstrekken; deze zijn niet apart afgebakend 
en daarom moeilijk apart te benoemen. Denk aan de inwonerbijdrage van de 
GGD, de bijdrage aan het Buurtplein, de subsidie aan Sportservice om maar enkele 
belangrijke spelers te noemen. De inzet van IrisZorg preventie is regionaal 
vastgelegd. Het onderwijs heeft zijn eigen budget om aanbod in te kopen; denk 
aan onderdelen die horen bij de Gezonde School aanpak. Zij heeft daar eigen 
keuzevrijheid in.  

o De doelen van de interventies zijn bekend en daarmee in principe ook de te 
verwachten resultaten. Deze mogen meer zichtbaar worden gemaakt. Dat is 
onderdeel van te verbeteren afspraken hierover met partijen (zie 4.3).  

 
4.2 Verbetering van de ingeslagen weg 
Gewenste interventies zijn zo goed mogelijk in beeld gebracht.  

o Een deel kan zonder belemmering worden uitgevoerd zoals de communicatie-
kalender van de GGD gericht op voorlichting in de media, aandacht voor gezond 
gedrag in de subsidieregelingen, de verbetering van de samenwerking van 
deelnemende partijen onder regie van de gemeente en het invullen van de 
voorbeeldfunctie als gemeente. Het ‘hoe’ vraagt in het laatste geval een nadere 
uitwerking.  

o Andere interventies vragen een apart besluit om uitgevoerd te kunnen worden 
(zie 5. Financiën).  

 
4.3 De voornemens voor de komende jaren 
Er zijn in gesprekken met aanbieders en ervaringsdeskundigen meerdere prioriteiten 
genoemd, versterkt door het Nationaal preventieakkoord. Deze krijgen vorm in projecten 
die voor een deel al zijn gestart, voor een deel in de startblokken staan en of geheel 
opgestart moeten worden. Deze prioriteiten hebben betrekking op “educatie”. 
Regelgeving en handhaving vormen reguliere taken die worden voortgezet. Omdat zij een 
onmisbaar onderdeel zijn in het geheel van preventie worden deze taken hier in de 
agenda daarom wel kort benoemd. 
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4.3.1 Educatie 
 

Evidence based Voorlichting aan jeugd, jongeren en hun omgeving 

 
Het hoort bij jongeren om te willen experimenteren, sensatie te zoeken, bij de groep te 
willen horen, een gevoel van onzekerheid te hebben en mogelijk te willen compenseren. 
Maar, zoals in hoofdstuk 3 is gezegd, “onschuldig” gebruik in combinatie met 
bijvoorbeeld gepest zijn in je jeugd, eenzaamheid, depressie maar ook bijvoorbeeld ADHD 
of een vorm van autisme kan omslaan in overmatig gebruik of extreem gedrag tot en met 
verslaving, vooral als er zich nog een ander incident in het leven voordoet. Verslaving 
begint voor het 18e jaar en is vaak verbonden aan een achterliggend probleem. 
Behandeling van (psychische) problemen is niet effectief als niet ook de (beginnende) 
verslaving tijdig wordt gesignaleerd en aangepakt.  
 
Preventie begint al op de leeftijd van het basisonderwijs waar aandacht is of zou moeten 
zijn voor het trainen van gezondheidsvaardigheden en weerbaarheid bij de jeugd. Een 
andere doelgroep vormen de ouders en verzorgers. Zij worden, wanneer zij de juiste 
informatie en voorlichting krijgen, beter in staat gesteld om de norm te stellen voor hun 
kind. De rol van ouders zet zich voort op het voortgezet onderwijs en het MBO.  
 
Er is een ruim aanbod aan verslavingspreventie. Dit wordt nu nog niet ten volle benut. Het 
onderwijs maakt daarbij zijn eigen keuzes. Landelijke aandacht en maatregelen voor (de 
beperking van) marketing van roken en alcohol in de fysieke omgeving en via social media 
begint nu pas te komen. Daar sluiten wij mede in het kader van de omgevingsvisies zo 
goed mogelijk op aan.   
  
De actie die wij in 2019 willen inzetten is overleg door de gemeente met GGD en IrisZorg 
preventie hoe de jeugd, jongeren en hun ouders beter bereikt kunnen worden dan nu 
waar het gaat om tenminste verslavingsgevoelige onderwerpen. Wij sturen er daarbij op 
dat het onderwijs optimaal gebruik maakt van het bestaande ondersteuningsaanbod 
Gezonde School: gezondheidsbeleid, voorlichting, regels stellen, zorg bieden. Het 
Nationaal preventieakkoord ondersteunt dit. De Gezonde School aanpak richt zich op een 
breed scala aan thema’s waaronder weerbaarheid en verslaving: alcohol, drugs, gokken, 
gamen, internetgebruik. De school heeft daar formeel een eigen keuze in.  
 
Dit betekent het verleiden van de scholen tot het benoemen van een coördinator gezonde 
School (bijv. de zorgcoördinator) en vervolgens het opbouwen van een structureel in te 
zetten aanbod.  
 
Verwacht resultaat 

o Minstens 20% van de scholen maakt in 2023 structureel gebruik van het Gezonde 
School en Genotsmiddelen aanbod. 

o De ouders, jeugd en jongeren zijn bekend met de gezondheidsraadrichtlijn voor 
alcohol, de schadelijke effecten van gebruik van alcohol, drugs en roken. 
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Afname problematisch alcoholgebruik9  

 
De ambitie van het Nationaal preventieakkoord is het terugdringen van het problematisch 
alcoholgebruik onder verschillende doelgroepen en het terugbrengen van het gebruik 
onder de 18 jaar tot 0%. Deze ambitie is een steun voor onze eigen doelstellingen. 
 

Het niet drinken van alcohol door jongeren onder de achttien jaar: 
“Gerichte aanpak van het regelmatig bingedrinken onder 14-18 jarigen” 

 
IrisZorg besteedt op het onderwijs tijdens de reguliere voorlichting over (voorkomen van) 
problematisch gebruik van middelen (tabak en drugs), gamen, gokken ook de nodige 
aandacht aan alcoholgebruik en bingedrinken. Het gericht aanpakken van bingedrinken 
vraagt een intensievere aanpak dan nu en activiteiten die meer toegespitst zijn op de 
doelgroep bingedrinkers. Een intermediaire doelgroep zijn de ouders, professionals en 
(potentiële) alcoholverstrekkers. De inzet van peergroup –ervaringsdeskundigen heeft 
daarbij een belangrijke meerwaarde voor het resultaat. Het VMBO en MBO zijn een 
belangrijke vindplaats. Dit geldt ook voor discotheken, evenementen en 
sportverenigingen (zie ook ‘gezonde sportkantine’). 
 
De aanpak richt zich op met risico/geïndiceerde individuen en groepen binnen het 
onderwijs maar ook in andere settingen. Er is een aanvullend aanbod gericht op ouders, 
de zogenaamde stapavond. Het gaat om een ouderavond binnen de 
horeca(gelegenheden) waar de kinderen van deze ouders heen gaan. Een andere optie is 
de opvoed homeparty. De aanpak bevat ook een barcode training voor horeca personeel. 
 
Dit vraagt de opdracht aan IrisZorg en GGD NOG om een plan van aanpak en 
bijbehorende begroting op te stellen, de beoordeling van het plan, het zo nodig bijstellen 
ervan en vervolgens de opdracht tot uitvoering ervan.  
 
Verwacht resultaat  

o De jeugdmonitor 2023 laat een daling zien van het aantal bingedrinkers t.o.v. de 
e-movo 2015 en 2019. 

o De jeugdmonitor 2023 laat een daling zien van het percentage ouders dat 
alcoholgebruik met zijn kind bespreekt stijgt t.o.v. de e-movo 2015 en 2019. 

o De jeugdmonitor 2023 laat een stijging zien van het aantal ouders dat de afspraak 
‘niet drinken onder de 18 jaar’ hanteert t.o.v. de e-movo 2015 en 2019. 

 
Het terugdringen van overmatig drinken door de groep studenten 

Het Nationaal preventieakkoord vraagt aandacht voor de aanpak van het alcoholgebruik 
onder HBO en universitaire studenten. Het doel is om het overmatig alcoholgebruik en 
problematisch alcoholgebruik onder studenten tussen 2018 en 2040 met 50% te laten 
afnemen. Dit wordt door een landelijke studentenmonitor gemeten. Gemeente 
Doetinchem heeft een HBO binnen haar gemeentegrenzen. De studenten komen met 
name uit de Achterhoek. Wij hebben daarnaast een MBO in onze gemeente waarvan de 
leerlingen een overlap in leeftijd hebben met de HBO studenten.  
 
Verwacht resultaat  

o Een plan van aanpak in 2020 om de bovengenoemde ambitie te bereiken. Het plan 
van aanpak neemt daarbij de HBO maar ook MBO studenten als potentiële 

                                                      
9 Problematisch alcoholgebruik volgens het preventieakkoord: pag 54. Jongeren onder de 18 die 
drinken, zwangere vrouwen die drinken, overmatig of zwaar drinken, regelmatig bingedrinken  
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doelgroep op. Het vraagt tenminste een regionaal commitment. Uitvoering na 
vaststelling.  

o De landelijke studentenmonitor geeft aan of en met welk percentage het 
problematisch alcoholgebruik onder onze HBO-ers afneemt. 

o Eerste uitkomsten staan in de Jongvolwassenenmonitor bij de 16-25 jarigen. Deze 
wordt in 2019 voor het eerst door de GGD NOG afgenomen, en in 2023 opnieuw. 

 
Het terugdringen van overmatig drinken door de groep jonge ouderen in de Achterhoek  
Er melden zich hier steeds vaker ouderen bij de verslavingszorg met een alcoholprobleem. 
Het blijkt hier relatief vaak ook om hoger opgeleiden te gaan (“Het hoort erbij en is 
gezellig”). Niet iedereen drinkt. Het is echter bekend dat, wanneer 55+ ers al overmatig 
drinken, zij steeds meer gaan drinken.  
 
Samenwerkende partijen zijn in 2017 in gemeente Doetinchem een project gestart om de 
bewustwording op gang te brengen bij mensen ouder dan 55 jaar over de gevolgen van 
(overmatig) alcoholgebruik en de combinatie met medicijnengebruik. Daarnaast worden 
professionals beter geïnstrueerd over vroegsignalering, adequate doorverwijzing en het 
bespreekbaar maken van gesignaleerd alcoholgebruik. Dit is onderdeel van de ketenaanpak 
voorlichting & bewustwording tot en met behandeling.  
Het project wordt in 2019 afgerond. De aanpak wordt aangeboden aan de regiogemeenten 
t.b.v. implementatie. Het vraagt een structurele inbedding in gemeente Doetinchem. Er zal 
afstemming worden gezocht met de ouderenbonden en met de vereniging “Kom erbij”. De 
laatste is gericht op de aanpak van eenzaamheid. 
 
Verwacht resultaat  

o Groei van getrainde professionals in wijk en dorp van gemeente Doetinchem.  
o Themabijeenkomsten ‘gezonde leefstijl’ voor 55-70 jarigen waaronder aandacht 

voor alcohol. 
o De monitor volwassenen en ouderen 2020 laat een daling zien van het percentage 

bovenmatig alcoholgebruik t.o.v. de monitor 2016. M.n. onder de 55+ ers. 
 
 

Doetinchem rookvrij 

 
Het doel is het voorkomen dat jongeren gaan roken, het bevorderen dat rokers stoppen 
met roken en het beschermen van niet-rokende kinderen en jongeren tegen meeroken. 
 
Er zijn tot op heden weinig initiatieven geweest voor een ketenaanpak op het gebied van 
het ontmoedigen van roken en/of inwoners goed te begeleiden bij stoppen met roken. 
Toch is roken nog steeds één van de belangrijkste (en vermijdbare) oorzaak van ziekte en 
sterfte. Dit heeft geleid tot een voorstel in de thematafel ‘de Gezondste regio’ (dec. 2018) 
om dit onderwerp concreet aan te gaan pakken. Er is vervolgens begin 2019 een regionale 
werkgroep gestart dat een plan van aanpak maakt en voorlegt aan gemeenten en de 
thematafel. Daarbij wordt aangesloten bij het Nationaal preventieakkoord. Het is de 
ambitie in het akkoord dat in 2040 minder dan 5% van de inwoners van Nederland van    
18 jaar en ouder rookt en 0% van de jongeren en zwangere vrouwen.  
 
Regionaal plan van aanpak 
Er is aandacht voor voorlichting, gezonde leefstijl, stoppen met roken en een gezonde 
(rookvrije) omgeving. Wat zijn de mogelijkheden en lacunes in het aanbod, wat is 
bewezen effectief, wat verleidt tot de gezonde keuze, wat zijn mogelijk onderliggende 
problemen, en met welke (landelijke) partijen kunnen en willen we samenwerken? De 
uitkomsten brengen vervolgens de eventuele kosten in beeld.   
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Gemeenten Doetinchem (West Achterhoek) en een gemeente in Oost Achterhoek vormen 
in principe startgemeenten om dit plan uit te voeren, ervan te leren om vervolgens de 
aanpak uit te rollen in de hele regio in 2020/2021.  
 
Lokale acties 
Wij onderzoeken in gemeente Doetinchem of het principe van een rookvrije (kind)-
omgeving opgenomen kan worden in onze omgevingsvisie in de deelgebieden waar dit 
aan de orde is. 
 
Wij zien het specifiek verder als onze gemeentelijke taak om het voorkomen van roken als 
onderdeel van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) opdracht op te nemen, evenals de 
samenwerking van de JGZ met de verloskundigen voor een continue lijn.  
 
Wij geven als gemeente in de openbare ruimte het goede voorbeeld.   
 
Verwacht resultaat  

o De jeugdmonitor 2023 laat een verdere daling zien van het aantal rokers t.o.v. de 
e-movo 2015 en 2019.  

o De monitor volwassenen en ouderen 2020 laat een verdere daling zien van het 
aantal rokers boven de 18 jaar t.o.v. de monitor 2016.  

o Alle 35 schoolpleinen zijn wettelijk vanaf 2020 maar ook in de praktijk rookvrij. 
andere rookvrije locaties zijn aangewezen en onderdeel van de gebiedsvisies die in 
samenspraak met inwoners en belanghebbende organisaties in 2019 en 2020 zijn 
opgesteld.  

 
 

Een gezonde fysieke omgeving: 
De gezonde sportkantine,  

Rookvrij, alcohol uit beeld van de jeugd, geen alcohol voor de jongere 

 
De gezonde sportkantine, rookvrij en zonder alcohol voor jeugd en jongere, ondersteunt 
de aanpak alcohol en ‘Doetinchem rookvrij’ zoals hierboven beschreven.  
 
Hoe maak je het voor sporters aantrekkelijk om hun gezonde leefstijl ook in de 
sportkantine voort te zetten? En de sportende jeugd en jongere een gezonde omgeving te 
bieden? Richtlijnen gezondere kantines sluiten aan bij de sportwereld: de positie van 
brons, zilver en goud. Een kantine, die voor brons gaat, heeft de doelstelling om een 
betere keuze mogelijk te maken. Een ‘zilveren’ kantine wil bezoekers verleiden tot de 
betere keuze. Bij goud is de betere keuze vanzelfsprekend. Dit kan in stappen. NOC*NSF 
geeft daarbij tips voor de inrichting van de kantine. 
 
Sportservice Doetinchem zet de ingeslagen weg voort om sportverenigingen te bewegen 
tot het inrichten van een gezonde sportkantine: het aanbieden van gezonde voeding en 
een rookvrije sportaccommodatie. Zij stimuleert sportverenigingen om zich aan te sluiten 
bij de NIX18 campagne. 
 
Het doel van Sportservice is om in 2019 vijf verenigingen met het predicaat ‘brons’ te 
realiseren, waarbij men zich richt op de gezonde kantine. Sportservice wil dit de jaren 
daarna geleidelijk opbouwen naar zilver en goud. De bonden steunen en stimuleren de 
gezonde sportkantine.  
 
Sportservice zal de komende jaren de sportsector waar mogelijk en nodig ondersteunen 
om de marketing van genotsmiddelen los te koppelen van sport. Leidraad vormt het 
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Nationaal Preventieprogramma. Zij onderneemt samen met sportparken maatregelen in 
het kader van een “Vitaal Sportpark”.  
 
Verwacht resultaat  

o Er zijn in 2023 15 gezonde sportkantine locaties. 
o De vier sportparken zijn in 2023 rookvrij, te beginnen met Sportpark de Bezelhorst 

in 2019. 
o Grote sportverenigingen schenken in 2023 geen alcohol als de jeugd speelt.  
o De sportverenigingen leven de leeftijdsgrens van 18 jaar zichtbaar na bij het 

schenken van alcohol.   
o In 2023 is 50% van de barvrijwilligers bekend met en heeft tenminste 30% gebruik 

gemaakt van de cursus ‘verantwoord schenken’.  
 
4.3.2 Regelgeving  
De regels zijn vastgelegd en herbevestigd in allerlei instrumenten. Denk aan:  

1. Algemene plaatselijke verordening (APV). 
2. Exploitatievergunning. 
3. Convenant. 
4. Aanwijzen prioritaire handhavingsgebieden.10 

Periodiek overleg met de horeca, paracommerciële bedrijven & exploitanten over de regels 
hoort daarbij. Het vormt een reguliere taak. 
 
4.3.3 Toezicht en handhaving  
Dit is een reguliere taak van de gemeente. De taak wordt uitgevoerd met de in het 
jaarplan 2017 uitvoerig beschreven genoemde instrumenten. Handhaving zorgt ervoor dat 
het goede woon- en leefmilieu wordt bewaakt. Dit geldt voor de omgeving van 
coffeeshop(s) maar ook elders. Het is zaak om de handhaving consequent te blijven 
uitvoeren. Het vraagt een goede samenwerking met de politie voor de handhaving (en 
sanctionering) op plekken waar de grens van drugsverstrekking en gebruik wordt 
overschreden.  
 
Het Nationaal preventieakkoord vraagt in dit kader nog eens specifiek de aandacht voor 
handhaving op de naleving van de regels voor verstrekkers van alcohol en het tegengaan 
van dronkenschap door verstrekking ter plekke. Dit is wettelijk geregeld. 
 
Wij wachten het Handhavingsprotocol ‘alcohol’ voor gemeenten wat het ministerie van 
VWS en de VNG ontwikkelen af. Wij onderzoeken of bepaalde elementen reeds kunnen 
worden ingezet zoals de mystery guest (testkopers van bijv. 17 jaar).  
 
Verwacht resultaat  

o Consequente handhaving om overlast zo goed mogelijk te voorkomen en een 
veilig woon- en leefmilieu te bewaken. 

o 100% naleving van de leeftijdsgrens bij verstrekking van alcohol vanaf 2030 in 
navolging van de ambitie van het Nationaal preventieakkoord. 

 
Het (be)vestigen van een tweede coffeeshop 
Ons drugsbeleid laat ruimte voor een tweede coffeeshop. Gemeente Doetinchem heeft er 
jarenlang twee gehad. Er loopt een proces tegen één van de coffeeshops.  
 
 

                                                      
10 Gebieden waar een combinatie van factoren, zoals alcohol, drugsgebruik, dealen, vandalisme, het 
noodzakelijk maakt om met diverse disciplines het toezicht te intensiveren om overlast terug te 
dringen of te voorkomen (zie ook Uitvoeringsnota drugsbeleid 1 juni 2016, p.12) 
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Verwacht resultaat  
De aanwezigheid van een tweede coffeeshop. Dit blijft gewenst om geen monopolie te 
creëren en om illegale verkoop in de omgeving te verminderen dan wel te voorkomen. 
 
4.3.4 Monitoring 
(Verbeterde afspraken over) de monitoring van de resultaten en effectiviteit van 
interventies. 

o Het onderzoek ‘waarstaatjegemeente’ 2019 geeft informatie over o.a. de 
tevredenheid over de buurt en daarmee ook informatie over mogelijke overlast. 
Overlast kan gerelateerd zijn aan gebruik van middelen en gedrag. De vragenlijst 
van het onderzoek wordt voorgelegd aan ons inwonerpanel en laat ruimte voor 
een aanvullende vraag op het gebied van preventie en handhaving verslaving. 

o De GGD NOG voert in 2019 opnieuw het e-movo bevolkingsonderzoek onder 
jongeren uit (jeugdmonitor). Deze bevat vragen over risicovol gedrag en gebruik 
van middelen. De uitkomsten zijn in 2020 verwerkt. De jeugdmonitor is één van de 
meetinstrumenten die worden gebruikt om de zicht te houden op de 
gezondheidssituatie en het eventuele effect van maatregelen en interventies en is 
daarmee straks het meest actueel van alle GGD NOG bevolkingsonderzoeken. Dit 
geldt uiteraard ook voor de monitor volwassenen en ouderen die weer in 2020 
wordt gehouden. 

o Het Rijk organiseert en zogenaamde studentenmonitor om het alcoholgebruik 
onder HBO en universitaire studenten te volgen. De GGD NOG voegt daar de 
Jongvolwassenenmonitor bij de 16-25 jarigen in 2019 aan toe. 

o Onderzoek naar de mogelijkheden tot verbetering van monitoring van de 
resultaten en effecten van de gesubsidieerde en ingekochte dienstverlening op het 
gebied van verslavingspreventie. Het meeste aanbod kent een duidelijk doel en 
benoemt daarmee in principe ook de te verwachten resultaten. Deze vragen goed 
in beeld gebracht te worden, vast te leggen in contract, OGON11 relatie, 
werkafspraken GGD NOG of subsidiebeschikking. Deze afspraken moeten 
vervolgens gemonitord worden. De bijbehorende financiële middelen voor 
preventie en handhaving verslaving zijn over het algemeen onderdeel van een 
bredere financiering van een organisatie. Het (globaal) inzichtelijk maken van de 
financiële middelen maakt onderdeel uit van dit onderzoek en worden verbonden 
aan de te maken werkafspraken. 

o Gebruik maken van de regionale nulmeting bewegen, roken, alcohol. Dit is een 
initiatief van de thematafel ‘de Gezondste regio’. Deze staat gepland voor 2019 en 
krijgt elke twee jaar een vervolg.  

 
5. Financiën 
De lopende interventies worden vanuit de huidige budgetten gefinancierd. Wij gaan voor 
de voorgenomen interventies ook voor 2019 uit van de beschikbare middelen. Dit is 
inherent aan de voorbereidingsfase van de verschillende onderwerpen. Deze initiatieven 
worden zowel inhoudelijk als financieel verder uitgewerkt. Het ministerie van VWS 
onderzoekt de mogelijkheden om extra middelen in het kader van het Nationaal 
preventieakkoord beschikbaar te stellen. Wij verwachten daarmee binnen de budgetten te 
blijven. 

                                                      
11 OGON relatie: Opdrachtgeverschap-opdrachtnemerschap van gemeente Doetinchem met o.a. 
Buurtplein, Buha. 


