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Nieuwsbrief project ‘Alcoholmatiging Jeugd in de Achterhoek en Stedendriehoek’

Burgemeester Jos Penninx van
de gemeente Voorst:

INTERVIEW

‘Het allerbelangrijkste
doel van de nieuwe DHW
vind ik het schadelijk
gebruik van alcohol door
jongeren tegengaan’
In iedere FrisFlits vertelt een bestuurder over het alcoholmatigingsproject in zijn gemeente. Burgemeester Jos Penninx van
de gemeente Voorst gaat in op de nieuwe Drank- en Horecawet (DHW) die vanaf 2013 in werking treedt en meer taken en
bevoegdheden aan de burgemeesters en gemeente geeft.
Verantwoording bij burgemeester
“De taak wordt ons landelijk opgelegd, maar ik vind het goed dat
de taken en bevoegdheden van de DHW bij de burgemeester
komen te liggen. We zullen de DHW zo passend mogelijk voor de
situatie in de gemeente Voorst gaan uitvoeren”.
Inzet van de DHW: gezamenlijke verantwoordelijkheid
“Het allerbelangrijkste doel van de nieuwe DHW vind ik het schadelijk gebruik van alcohol door jongeren tegengaan. Ik heb sterk
de behoefte de DHW niet als boeman te gebruiken, maar samen
met partijen, zoals met verenigingen, winkeliers, organisatoren van
evenementen, op te trekken. Ik vind het namelijk onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om er op toe te zien dat de wet wordt
nageleefd en er geen problemen komen door alcoholgebruik van
jongeren. Ik wil daarom ook de uitvoerders in een vroeg stadium
betrekken en ze niet achteraf alleen straffen als de wet niet wordt
nageleefd. Wij willen de partijen die te maken hebben met de DHW
informeren en met elkaar bespreken hoe we de DHW reguleren.
We sluiten daarbij zoveel mogelijk aan bij al bestaande overleggen.
Het zal een klus worden om de DHW over te nemen, maar we willen het sober en doelmatig uitvoeren, passend bij Wij zijn Voorst”.
Regionale samenwerking rondom de DHW
“Per 1 januari gaan wij als één polititiebasisteam samenwerken,
namelijk het huidige district IJsselstreek. Hieronder vallen de gemeenten Brummen, Lochem, Zutphen en Voorst. Vanuit dit district
willen we ook bekijken hoe we kunnen samenwerken rondom de
DHW. Onder andere zullen we gaan bespreken hoe we de Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA’s), die de handhaving van de
DHW zullen gaan doen, zo optimaal mogelijk kunnen inzetten”.
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Borging Alcoholmatigingsproject in de gemeente
Montferland

Activiteiten
Gemeenten aan de slag
met nieuwe DHW
Op 1 januari 2013 is de nieuwe Drank- en Horecawet
(DHW) ingegaan. De gemeente heeft daarmee meer
taken en bevoegdheden voor alcoholbeleid gekregen.
Een greep hieruit:

Maria Scholten, beleidsmedewerker
Maatschappelijk Ontwikkeling in de
gemeente Montferland, is al vanaf de
start nauw en enthousiast betrokken bij
het alcoholmatigingsproject Jeugd in de
Achterhoek. In een kort interview blikt
Maria terug en vertelt zij hoe de gemeente
Montferland het alcoholmatigingsproject gaat
borgen.

In de nieuwe DHW zijn jongeren onder de 16 jaar
strafbaar als ze alcohol bij zich hebben op voor publiek
toegankelijke plaatsen zoals cafés en de openbare
weg. Supermarkten kunnen te maken krijgen met de
zogenaamde ‘3 strikes out’-maatregel. Dit betekent
dat een alcoholafdeling (tijdelijk) wordt gesloten als
de supermarkt binnen een jaar 3 keer een boete krijgt
wegens verkoop aan te jonge kinderen. Een vergunning
van een horecagelegenheid of slijterij kan nu, naast
intrekking, ook worden geschorst. De nieuwe wet
betekent ook vereenvoudiging van de vergunningaanvraag
door horeca en slijterijen. Gemeenten krijgen verder
bevoegdheden om prijsacties en happy hours tegen
te gaan. En in 2013 zijn zij verplicht een verordening
vast te stellen voor de paracommerciële horeca, zoals
buurtverenigingen en sportverenigingen, met o.a. opname
van schenktijden.
Zie: www.handhavingdhw.nl of www.stap.nl/beleid

Memorabele momenten: het eerste alcoholcongres en de
goede E-movo resultaten 2012
“Eén moment dat ik nooit zal vergeten was het eerste
alcoholcongres voor de Achterhoek in 2005, bij ons in het Barghse
huus. Veel mensen waren benieuwd of het alcoholmatigingsproject
wel aan zou slaan in de Achterhoek. Deze eerste bijeenkomst was
een goede opsteker voor de projectjaren die volgden. Het hele
werkveld dat er toe deed was aanwezig: alle organisaties en ook
een aantal burgemeesters en wethouders. Het gaf mij een goed
gevoel dat veel mensen in de Achterhoek achter de plannen van het
alcoholmatigingsproject stonden.

Op 23 oktober 2012 kwamen de gemeentelijk
projectleiders van het Alcoholmatigingsproject en hun
collega’s die de invoering van de nieuwe DHW tot taak
hebben, bijeen. Zij wisselden van gedachten over de
wijzigingen die de gemeenten gaan doorvoeren en over
de mogelijkheden tot samenwerking.

Borging van het alcoholmatigingsproject in de gemeente
Montferland
“In de gemeente Montferland werken we met programmamanagement en één van de onderdelen daarvan is het programma
‘Gezonde leefstijl’, waaronder alcoholmatiging geborgd gaat
worden. De eindverantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de
beleidsmedewerker Maatschappelijke Ontwikkeling. De uitvoering
doet het Centrum voor Jeugd en Gezin. Zij hebben jaarlijks een
aantal keren contact met elkaar om door te nemen welke acties
uitgevoerd worden. Preventieprojecten zullen uitgevoerd worden.
Hier is de komende jaren structureel geld voor beschikbaar. Ook
evalueren we elk jaar of de uitvoeringsafspraken zijn gerealiseerd en
stellen deze zonodig bij. De resultaten van E-movo 2015 gebruiken
we om te zien hoe het alcoholgebruik van de jongeren zich verder
ontwikkelt.”.

Gemeenten hebben in december op de gemeentepagina
van hun huis-aan-huisblad een artikel over de strafbaarheid van alcoholbezit bij jongeren onder de 16 jaar
geplaatst. Ook heeft een aantal gemeenten hierover een
brief gestuurd aan ouders met kinderen rond die leeftijd.
Zo geven zij informatie over deze wetswijziging, die voor
burgers concrete gevolgen heeft.

Poster gebruikt
bij de landelijke
campagne van
de Rijksoverheid
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Wat ik nog meer een memorabel moment vond zijn de
goede resultaten van E-movo 2012. Een bevestiging dat het
alcoholmatigingsproject werkt, want het percentage jongeren dat
alcohol drinkt loopt terug. We merken ook dat ouders zich meer
bewust zijn van de gevaren van alcohol op jonge leeftijd. Dat is een
heel groot winstpunt waar we verder mee kunnen”.

Cocktailparty Club 22-24 in Doetinchem
Iedere derde vrijdag van de maand houdt Club 22-24 in Doetinchem een zogenaamde teenparty: een frisfeest waar tieners tot 16 jaar kunnen dansen en
uitgaan in een veilige omgeving zonder alcohol. Club 22-24 werkt samen met
professionele toezichthouders, politie en Jongin Doetinchem. Samen houden
ze een oogje in het zeil en zorgen zij ervoor dat de jongeren een leuke avond
kunnen hebben. Ook IrisZorg sluit een paar keer per jaar aan met informatie
over alcohol en roken.
Op 19 oktober jl. was de club in tropische sferen gehuld met het thema ‘Cocktailparty’. Speciaal voor deze gelegenheid waren de IrisZ peers aanwezig. IrisZ is
een peerproject ‘voor jongeren, door jongeren’ van IrisZorg Preventie. Zij bereidden die avond heerlijke alcoholvrije cocktails voor de aanwezige jongeren, die
erg in de smaak vielen. Ook gingen zij aan de hand van stellingen in gesprek over
risico’s en gevolgen van alcohol drinken. Er was een spelcomputer waar op een
speelse manier kennis kon worden opgedaan over alcohol en roken. Iedereen die
meedeed kreeg van de peers een leuke gadget. De IrisZ peers zijn met zo’n 200
jongeren in gesprek geweest deze avond. De gemiddelde leeftijd was 14 jaar. Het
waren leuke, informatieve gesprekken waarbij veel jongeren aangaven naderhand
meer kennis te hebben opgedaan. Kortom: een zeer geslaagd frisfeest in Club
22-24! Voor informatie over de inzet van IrisZ peers: neem contact op met preventie@iriszorg.nl of bel: 088-6062605.

Gemeenten Epe en Heerde
houden een ouderbijeenkomst
Alcohol & Opvoeding
De opvoeding van kinderen brengt in iedere fase nieuwe
vragen met zich mee. Op een gegeven moment hebben
kinderen vragen die betrekking hebben op alcoholgebruik
en uitgaan. Ouders kunnen hier op verschillende manieren
mee omgaan. En wat zijn nu eigenlijk die schadelijke
gevolgen en welke afspraken kun je als ouders maken
met je kind? Tijdens een gemeentelijke ouderbijeenkomst
in discotheek D’Aesculaap kregen ouders uit Epe en
Heerde antwoord op deze vragen. Na de opening door
wethouder Bögeman van gemeente Heerde, volgde een
theatervoorstelling, voorlichting van een kinderarts
mevrouw Spaan van Gelre Ziekenhuizen en een workshop
van Tactus Verslavingszorg. In de pauze konden ouders
genieten van een alcoholvrije cocktail. Wethouder Berkhoff
van gemeente Epe sloot de avond af.
De ouders waren enthousiast over de avond. Ze deden
actief mee met het theater en hadden veel inbreng. Ze
waren onder indruk van het verhaal van de kinderarts.
De presentatie van Tactus was praktisch ingericht en
de ouders konden met elkaar ervaringen uitwisselen.
Al met al een geslaagde avond die de ouders
gemiddeld met een 8,5 hebben beoordeeld!

Tactus in gesprek met een ouder tijdens ouderbijeenkomst
Alcohol & Opvoeding (foto: Persburo Dick van der Veen bv)

De Haltafdoening Alcohol
Eén van de vernieuwende interventies die is ontstaan
vanuit het Alcoholmatigingsproject is ‘Boete of Kanskaart’,
tegenwoordig bekend als ‘de Haltafdoening Alcohol’. De
Haltafdoening Alcohol is een activiteit voor jongeren van
12 tot 18 jaar om overlastgevend gedrag onder invloed
van alcohol terug te dringen. Het gaat bijvoorbeeld om
vandalisme en openbare dronkenschap. Maar ook kan
een jongere een overtreding hebben begaan op basis van
bepalingen in de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV)
van een gemeente.
De Haltafdoening Alcohol richt zich zowel op de jongeren als op
hun ouders. Het gehele Halt-traject bij de Haltafdoening Alcohol
bestaat uit een gesprek bij Halt, de vergoeding van de eventuele
schade, excuses aan de gedupeerde(n) en een leeropdracht bij
IrisZorg of Tactus. Het doel van het traject is herhaling van het
delict te voorkomen. De leeropdracht die de jongere uitvoert
heeft als doel het schadelijke alcoholgebruik terug te dringen.
Tijdens een speciale bijeenkomst voor hen, bespreken ouders
hun rol en opvoeddilemma’s.
Rol politie
De politie is een belangrijke schakel in dit traject. Op straat
constateren zij de overtreding en verwijzen door naar Halt. Per
1 januari 2013 is de politie één nationale politie. Mede daarom
bestaat het plan om in het voorjaar van 2013 alle wijkteams te
bezoeken in de regio Achterhoek en de Stedendriehoek om hen
te informeren over dit traject.
Landelijke interventie
Steeds meer regio’s in Nederland hebben deze interventie
overgenomen. Het ministerie van Justitie laat momenteel een
effectonderzoek uitvoeren, dat naar verwachting eind 2013
wordt afgerond. De Haltafdoening Alcohol sluit mooi aan op
de integrale aanpak vanuit het alcoholmatigingsproject, waarin
voorlichting, regelgeving en handhaving worden gecombineerd.
FrisFlits januari 2013

Terugblik met Tweede
Kamerlid Otwin van Dijk
Vanaf de start van het project in 2005 was Otwin van Dijk,
toen kersvers wethouder in Doetinchem, bestuurlijk trekker.
In die rol heeft hij het probleem en het project actief onder de
aandacht van burgers, bestuurders en financiers gebracht en
gehouden. Nu zit hij sinds kort voor de PvdA in de Tweede
Kamer. Daar hebben we gevraagd hoe hij terugkijkt op het
project.
Otwin herinnert het begin: zijn vraag of het niet verstandig
zou zijn om een wethouder trekker te maken van het project.
De reactie: ‘iets voor jou?’ leerde hem goed na te denken
vóór zo’n voorstel te doen.
Het pionierswerk van het project sprak hem aan: wat werkt
om het alcoholgebruik van jongeren te veranderen? De
diversiteit van het project vond hij ook leuk: veel verschillende activiteiten, zoals peervoorlichting voor jongeren, of in
gesprek met ouders op een homeparty. Via het project, zo
zegt hij, weet hij nu meer over de verhouding tussen ouders
en kinderen, de opvoeding.

Mooi noemt Otwin de aandacht voor de borging van het
project. De naderende verhoging van de leeftijd om alcohol te
kopen naar 18 jaar en de overdracht van de handhavingstaak
aan gemeenten, ondersteunen
dit.
Een grote groei ziet Otwin in de
bewustwording van volwassenen
dat alcohol weliswaar lekker en
gezellig kan zijn, maar voor jongeren schadelijk. “De uitspraak
‘we zijn allemaal wel eens dronken geweest’, die is ervan af”.
Tot slot blijkt uit de goede resultaten het toch niet ‘naïef’ om het
alcoholgebruik van jongeren te
willen verminderen. Zeven jaar
inzet helpt, investeren in preventie loont.

Otwin van Dijk,

Tweede Kamerlid (foto Cobi Izeboud)
We danken Otwin hartelijk voor
al zijn steun om dit te bereiken, en natuurlijk, succes in de
Tweede Kamer.

Alcohol in het nieuws

COLOFON

Alcoholgebruik op de basisschool in de Stedendriehoek daalt
Oktober 2012
Leerlingen van groep 7 en 8 van 15 basisscholen uit de regio Stedendriehoek zijn in
het voorjaar van 2012 bevraagd over hun alcoholgebruik. In 2010 is eerder onderzoek gedaan en had nog één op de drie leerlingen ervaring met alcohol, in 2012 is
dit één op de vijf leerlingen. In twee jaar tijd is dit een goede verbetering. Het blijft
belangrijk om als ouder af te spreken niet te drinken, want voor kinderen werkt een
duidelijke regel het beste.

Vormgeving: Ontwerpatelier

Bron: GGD Noord- en Oost-Gelderland, persbericht oktober 2012

Aandacht voor ‘Alcoholmatiging Jeugd in de Achterhoek en Stedendriehoek’
November 2012
De inzet van het project loont! Het drankgebruik onder jongeren is flink afgenomen.
De partners spreken nu af welke activiteiten zij doen na afloop van het project, om
deze goede resultaten te borgen. De nieuwe Drank- en Horecawet speelt hierin ook
een rol. Het ministerie van VWS wil de ervaringen vanuit het project graag benutten.
In april en juni hield minister Schippers Ronde Tafelbijeenkomsten over alcoholgerelateerde overlast. Cobi Izeboud nam hier aan deel.
Bron: nieuwsbrief Gezonde Slagkracht (http://www.zonmw.nl/nl/nieuwsbrieven-20/gezondeslagkracht/gs-nieuwsbrief-november-2012/)

Regeerakkoord: alcoholleeftijd wordt 18 jaar; verdere verhoging van de alcoholaccijnzen
Oktober 2012
Eén van de voornemens in het regeerakkoord is verhoging van de minimumleeftijd
voor de verstrekking van alcohol naar 18 jaar. Dit zal gepaard gaan met intensieve
voorlichting en adequate handhaving. Verder worden de accijnzen op bier, wijn,
sherry en port met ingang van 1-1-2014 verhoogd met ongeveer 14% en de accijns
op gedistilleerde dranken met ongeveer 5%.
Bron: Stap.nl

Voor vragen en reacties kunt u een e-mail
sturen naar Anne van Beek, projectmedewerker GGD Noord- en Oost-Gelderland:
a.vanbeek@ggdnog.nl
Deze nieuwsbrief is een uitgave van het
project ‘Alcoholmatiging Jeugd in de Achterhoek en Stedendriehoek’. De samenwerkende gemeenten Bronckhorst, Brummen,
Doetinchem, Epe, Heerde, Montferland,
Oude IJsselstreek, Voorst en Zutphen zetten
zich hiermee in om alcoholgebruik onder
jongeren terug te dringen. Zij worden hierbij
ondersteund door Politie, Tactus, IrisZorg,
Halt Gelderland en GGD Noord- en OostGelderland.
De nieuwsbrief is bestemd voor betrokkenen
en geïnteresseerden. Voor meer informatie
over het project kunt u kijken op de website
van uw gemeente, van de GGD of contact
opnemen met de ambtenaar in uw gemeente die betrokken is bij het project.
Het project is mede tot stand gekomen door
een subsidie van ZonMw.
GGD Gelre-IJssel heeft vanaf 1-1-2013
een nieuwe naam: GGD Noord- en OostGelderland

Agenda
De werkgroep Alcoholmatiging Jeugd in de Achterhoek
en Stedendriehoek wenst u het beste voor 2013!
Voor meer informatie over jongeren en alcohol kunt u een kijkje nemen op
www.alcoholinfo.nl. Voor opvoedtips zie ook: www.hoepakjijdataan.nl
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