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ALDUS VASTGESTELD 29 MEI 2019 
 
 
Preventieagenda verslaving 2019-2022 
gemeente Doetinchem 
 
 
Te besluiten om: 
1. Kennis te nemen van de “Preventieagenda verslaving 2019-2022 gemeente Doetinchem” en 

het volgende vast te stellen: 
1.1 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. 

1.2 Het preventiemodel van Reynolds als model voor de maatregelen en interventies.  
1.3 De prioriteiten voor 2019-2022, met de opdracht deze uit te werken, uit te voeren en te 

monitoren: 
a. Evidence based voorlichting aan jeugd, jongeren en hun omgeving.  
b. Afname problematisch alcoholgebruik:  

- Gerichte aanpak van het regelmatig bingedrinken onder 14-18 jarigen. 
- Terugdringen van overmatig drinken door de groep studenten. 
- Terugdringen van overmatig drinken door de groep jonge ouderen in de 

Achterhoek. 
c. “Doetinchem rookvrij”. 
d.  Een gezonde fysieke omgeving: 

- De gezonde sportkantine. 
- Rookvrij, alcohol uit beeld van de jeugd, geen alcohol voor de jongere. 

 
Context 
U hebt op 5 juli 2018 in het kader van de Coalitieagenda 2018-2022 prioriteit gegeven aan een 
preventieagenda openbare orde met aandacht voor alcohol, drugs, schulden, roken, gokken, 
gamen en sociaal mediagebruik (pesten en sexting). De preventieagenda ligt in concept klaar 
voor de jaren 2019-2022. De agenda zal worden bijgestuurd als de actualiteit daar om vraagt. 
 
Beoogd effect 
Voorkomen van verslaving, afname van risicovol gebruik en gedrag en een afname van overlast 
in de samenleving. Dit meten wij in ieder geval met de in de agenda genoemde indicatoren en 
bestaande monitors, maar ook indien mogelijk via monitors die in ontwikkeling zijn. Denk aan 
de studentenmonitor van het Rijk. 
 
Argumenten 
1.1 De hoofddoelstelling valt uiteen in bestaande en nieuwe doelstellingen 
De preventieagenda verslaving heeft betrekking op alle inwoners en op specifieke risicogroepen 
en richt zich op een breed spectrum van potentiële vormen van verslaving. De bijbehorende 
doelstellingen richten zich op specifieke verslavingsgerelateerde thema’s maar ook op een 
sociale en fysieke omgeving die bijdraagt aan het maken van gezonde keuzes.  
 
1.2 Het preventiemodel geeft samenhang in het voorkomen van verslaving 
Het preventiemodel van Reynolds beschrijft preventie als een samenhangend systeem van 
educatie, regelgeving en handhaving. Het model vraagt naast inzet op het individu ook 
aandacht voor zijn omgeving, aangezien de omgeving van grote invloed is op zijn gedrag. 
Het gaat zowel om de sociale als fysieke omgeving. De maatregelen en interventies op deze drie 
deelgebieden variëren daarbij naar gelang de doelgroep. Het gaat om algemene maatregelen 
die voor alle inwoners zijn bedoeld t/m programma’s die zich richten op risicogroepen.  
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Het model van Reynolds is aanvullend op het model van positieve gezondheid van Machteld 
Huber en maakt specifiek voor (verslavings)preventie inzichtelijk welke drie typen interventies er 
zijn: educatie, regelgeving en handhaving. 
 
1.3.1 Wij beginnen niet bij nul  
Wij ondernemen veel als het gaat om preventie op het gebied van verslaving. Dit varieert van 
algemene voorlichting tot veerkrachtraining van de jeugd tot de inrichting van de gezonde 
sportkantine, training van professionals in het kader van vroegsignalering, de actualisering van 
de algemene plaatselijke verordening tot handhaving. De aanpak van schulden is geregeld bij 
ons Bureau van Financiële Ondersteuning dat in dit kader daarin nauw samenwerkt met IrisZorg.  
 
1.3.2 De prioriteiten brengen focus aan en zijn aanvullend op bestaande interventies  
Er zijn in gesprekken met aanbieders en met ervaringsdeskundigen meerdere prioriteiten 
genoemd voor de komende periode. Deze prioriteiten worden versterkt door het Nationaal 
preventieakkoord. De inzet van ervaringsdeskundigen of ‘peergroepen’ wordt als aanbeveling 
gedaan. De prioriteiten krijgen vorm in projecten die voor een deel al zijn gestart, voor een deel 
in de startblokken staan en of geheel opgestart moeten worden.  
 
Kanttekeningen 
1.1 De preventieagenda verslaving is verspreid over verschillende domeinen 
De agenda verbindt het domein van Veiligheid en openbare orde met het brede Sociaal Domein. 
Beiden domeinen richten zich op preventie om zowel de inwoner als de samenleving te 
beschermen. Elk domein heeft daarbinnen zijn eigen focus en takenpakket zoals ook in het 
preventiemodel is aangegeven. De agenda raakt daarbij aan een veelheid van andere 
inspanningen zoals onze preventieagenda, het uitvoeringsplan Opvang en Bescherming, de 
voorbereiding van de Omgevingswet en nog veel meer. 
 
1.3.1 Er zijn grenzen aan onze taken en verantwoordelijkheden 
De gemeente heeft geen formele taak met betrekking tot 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. Het gebruik van de mogelijkheden van het 
Gezonde School programma ten aanzien van genotsmiddelen is in dit kader een keuze van het 
onderwijs. Daarom zoeken wij hierin een gerichte samenwerking.  
 
1.3.2 Preventie is een kwestie van lange adem 
Het is bekend dat positieve resultaten en effecten van preventie niet altijd te meten zijn. Gaat 
het beter met iemand door de maatregelen en interventie of zijn er andere oorzaken? Effecten 
worden meestal sowieso pas op langere termijn zichtbaar. De agenda benoemt de prioriteiten 
voor de komende periode en geeft handvatten met welke indicatoren het effect gemonitord 
wordt om een uitspraak te kunnen doen over de effectiviteit van de interventies.  
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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 volkshuisvesting, welzijn en sport 
(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. 
 
Vervolg 
De prioriteiten worden uitgewerkt, uitgevoerd en na afloop gemonitord. Indien er eerder 

aanleiding is voor wijzigingen zullen wij tussentijds een voorstel doen voor het bijstellen van 

de agenda. 
 
Bijlagen 
1. Concept Preventieagenda verslaving 2019-2022 gemeente Doetinchem 
2. Advies Sociale Raad 
3. Reactie op advies Sociale Raad 
4. Bestuursopdracht “Preventie en handhavingsplan ‘verslaving’ gemeente Doetinchem 

2019-2022” 
 
 
Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 
De secretaris,     De burgemeester, 
 
B.H.W. Lubbers    mr. M. Boumans MBA MPM 
 
 
 



De raad van de gemeente Doetinchem; 
 
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders over Preventieagenda verslaving 2019-
2022 gemeente Doetinchem; 
 
gelet op artikel 108, lid 1, juncto artikel 147, lid 2 van de Gemeentewet;  
 
b e s l u i t : 
 
1. Kennis te nemen van de “Preventieagenda verslaving 2019-2022 gemeente Doetinchem” en 

het volgende vast te stellen: 
1.1 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. 

1.2 Het preventiemodel van Reynolds als model voor de maatregelen en interventies.  
1.3 De prioriteiten voor 2019-2022, met de opdracht deze uit te werken, uit te voeren en te 

monitoren: 
a. Evidence based voorlichting aan jeugd, jongeren en hun omgeving.  
b. Afname problematisch alcoholgebruik:  

- Gerichte aanpak van het regelmatig bingedrinken onder 14-18 jarigen. 
- Terugdringen van overmatig drinken door de groep studenten. 
- Terugdringen van overmatig drinken door de groep jonge ouderen in de 

Achterhoek. 
c. “Doetinchem rookvrij”. 
d.  Een gezonde fysieke omgeving: 

- De gezonde sportkantine. 
- Rookvrij, alcohol uit beeld van de jeugd, geen alcohol voor de jongere. 

 
 
Aldus besloten in zijn vergadering van 29 mei 2019, 
 
 
 
          , griffier 
 
 
 
          , voorzitter 
 


