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Onderwerp: Alcohol gebruik onder jongeren
Aanleiding
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.
Relevantie van het onderwerp en de agendering
Eerder heeft de fractie van de PCG over bovengenoemd onderwerp schriftelijke vragen
gesteld, maar de beantwoording leidt tot nieuwe vragen en daarnaast tot de conclusie dat dit
een te belangrijk onderwerp is om op deze manier ‘af te doen’. Op korte termijn is een
voorbespreking over sec de nota Horecabeleid toegezegd, dus het zou goed zijn dan ofwel in
een zeer uitgebreide voorbespreking ook over het alcoholgebruik onder jongeren te spreken
ofwel in een aparte voorbespreking. De fracties van PCG en BBNu stellen hoe dan ook voor
een voorbespreking te organiseren, die meer de diepte ingaat. Daarbij kan dan het recent
verschenen rapport (‘Vechten tegen de bierkaai?’) van de jeugdinspectiediensten worden
betrokken. Het belang van dit onderwerp mag duidelijk zijn: het overmatig drankgebruik van
jongeren leidt tot gezondheidsschade, sociale problemen en maatschappelijke overlast. Hier
moet wat aan worden gedaan! Tijdens een voorbespreking kan met diverse betrokken actoren
worden gesproken over mogelijkheden voor een effectieve aanpak. De PCG en BBNu willen
met de agendering van dit onderwerp zien te komen tot een effectieve samenwerking tussen
de gemeenten, professionals om alcoholgebruik onder jongeren aan te pakken en te
voorkomen dan wel te verminderen.
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(Het agenderingsverzoek wordt bij het agendapunt Podium door de gemeenteraad
besproken, dit conform artikel 5, lid 5.2. van bijlage 1 behorende bij het Reglement van Orde
voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad)

