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Onderwerp: Verminderen alcoholgebruik onder jongeren/’Vechten tegen de bierkaai?’
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…
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?
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’?
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.
Toelichting:
Alcohol en jongeren is en blijft een hardnekkig probleem… In de conceptnota ‘Horecabeleid’
van de gemeente Wijk bij Duurstede wordt het probleem ook zwart op wit benoemd. ‘Het
baart zorgen dat relatief veel jongeren in onze gemeente regelmatig alcohol gebruiken, ook
jongeren van onder de 16 jaar. 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’. Wijk bij Duurstede is echter niet de enige gemeente die worstelt met
dit probleem…
Recent is er een rapport verschenen (‘Vechten tegen de bierkaai?’) van de
jeugdinspectiediensten, verenigd in het Integraal Toezicht Jeugdzaken (ITJ). Het is
schokkend om te lezen hoeveel er wordt gedronken en hoe groot het probleem is. Het
overmatig drankgebruik van jongeren leidt tot gezondheidsschade, sociale problemen en
maatschappelijke overlast. Hier moet wat aan worden gedaan!
Het ITJ stelt dat er in gemeenten wel wat wordt gedaan om het alcoholgebruik onder
jongeren terug te dringen, maar dat deze maatregelen te weinig helpen om het drankprobleem

echt aan te pakken. Er is vaak wel samenwerking tussen hulpverlenende instanties, maar de
afstemming met bijvoorbeeld alcoholverstrekkers, zoals supermarkten, horeca en
sportkantines, leidt te weinig tot concrete afspraken. Het alcoholgebruik onder jongeren kan
en moet omlaag! Het ITJ doet een aantal concrete aanbevelingen voor gemeenten. De vier
belangrijkste kansen voor een effectieve aanpak zijn:
- Deel de signalen over alcoholgebruik en pak misbruik direct en snel aan.
- Zet activiteiten in op meerdere fronten en met medewerking van meerdere partijen
(integrale aanpak).
- Pak de regierol steviger op.
- Betrek de jongeren zelf en hun ouders bij de aanpak.
De PCG hoopt, evenals het ITJ, dat het rapport de gemeenten, professionals en organisaties
stimuleert een effectieve samenwerking te zoeken om alcoholgebruik onder jongeren aan te
pakken en te voorkomen dan wel te verminderen.
Hans Marchal/PCG

