Antwoorden op schriftelijke vragen aan het college
Reg. nr: 2012-03
Datum: 23 januari 2012
Steller vragen: Hans Marchal (PCG)
Onderwerp: Verminderen alcoholgebruik onder jongeren

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:
1) Uit onderzoek van de GGD blijkt dat het alcohol- en drugsgebruik onder de jongeren
in de gemeente Wijk bij Duurstede hoger is dan het regionaal gemiddelde. Welke
redenen zijn hiervoor aan te wijzen? Heeft de GGD ook geanalyseerd wat de
oorzaken zijn voor het hoger dan gemiddelde alcohol- en drugsgebruik? Het oplossen
van een probleem begint immers met een goede probleemanalyse…
Antwoord: De GGD heeft niet geanalyseerd wat de reden is van het relatief hogere
alcohol- en drugsgebruik in Wijk bij Duurstede. Hiervoor is ander soort onderzoek
nodig, namelijk kwalitatief onderzoek onder de jeugd, ouders en/of organisaties uit de
gemeente zelf.
2) Het Integraal Toezicht Jeugdzaken (ITJ) stelt dat in het algemeen het gemeentelijk
beleid op het gebied van ‘alcohol en jeugd’ actiever kan. Onderschrijft het college
deze stelling? Geldt het ook voor het Wijkse beleid dat dit actiever kan?
3) Welk beleid voert de gemeente momenteel om het alcohol- en drugsgebruik onder de
jongeren terug te dringen? In hoeverre zijn de ouders, jongeren en horeca hierbij
betrokken?
Antwoord: De gemeente ontplooit een aantal activiteiten om het alcoholmisbruik onder
jongeren terug te dringen. Zowel jongeren, ouders als de horeca zijn betrokken bij deze
interventies.
Allereerst geeft de GGD in opdracht van de gemeente een voorlichtingsprogramma
‘Gezonde School en Genotmiddelen’. Dit voorlichtingsprogramma wordt op 12
basisscholen in groep 8 gegeven. Het lesprogramma bestaat uit drie lessen waarin zij
kennis opdoen over alcohol en roken. Daarnaast is een belangrijk onderdeel van het
programma het aanleren van vaardigheden om “nee” te durven zeggen. Ouders worden
ook betrokken. Zij krijgen een ouderavond aangeboden waar men verder ingaat op het
stellen van regels omtrent alcoholgebruik van hun kind en de schadelijke gevolgen.
Zoals u reeds aangeeft in de toelichting is in het horecabeleid een stuk opgenomen over
alcoholmisbruik. In deze conceptnota wordt ook het opstellen van een horecaconvenant
geopperd. Het idee is om in dit horecaconvenant regels te wijden om het alcohol en
drugsmisbruik onder jongeren terug te dringen.
Het gemeentelijk beleid richt zich tevens op de sportverenigingen. De afgelopen twee
jaar zijn meerdere Instructies Verantwoord Alcoholgebruik gegeven aan in totaal 121

personen van 10 verschillende sportverenigingen die beschikken over een eigen
sportkantine. Tijdens deze instructie wordt informatie verstrekt over alcoholgebruik en
de mogelijke gevolgen hiervan. Tevens wordt aandacht besteed aan het herkennen van
probleemsituaties.
Naast de genoemde activiteiten wordt gekeken of er mogelijkheden zijn om ook op het
voortgezet onderwijs een voorlichtingsprogramma uit te zetten waar wederom de
ouders worden betrokken. Er zijn reeds enkele gesprekken geweest. Binnenkort worden
deze gesprekken verder voortgezet.
4) Het ITJ doet een aantal (4) concrete aanbevelingen voor gemeenten om het
alcoholgebruik onder jongeren omlaag te krijgen (zie toelichting). Gaat de gemeente
Wijk bij Duurstede met deze aanbevelingen aan de slag en gaan we met elkaar
‘vechten tegen de bierkaai’?
Antwoord: Naast de activiteiten die reeds worden ontplooit, wordt binnenkort in
samenhang met verschillende beleidsvelden gekeken welke andere mogelijkheden er
zijn om het alcoholgebruik te verminderen. De aanbevelingen van het ITJ worden
hierbij meegenomen.
5) Iets andere vraag… Zijn er in onze gemeenten drankketen? Zo ja, wat is het beleid in
deze? Worden deze keten gedoogd of wordt er tegen opgetreden? Zijn de drankketen
ook onderwerp van gesprek in de regio? Samenwerking en afstemming met de
omliggende gemeenten voorkomt immers verschuiving van het probleem naar
buurgemeenten.
Antwoord: De drankketen zijn een periodiek terugkerend gespreksonderwerp in het
veiligheidsoverleg. Zeer sporadisch komt een melding binnen die duidt op iets wat
aangemerkt wordt als drankkeet. In elk geval vindt onderzoek plaats en zal opgetreden
worden. De formulering van het antwoord is globaal om verkeerde berichtgeving naar
buiten te voorkomen.
Datum: 10 februari 2012
Jan Burger/Guus Swillens,
namens het College van Burgemeester en Wethouders.

