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Vaststellen Verslavingspreventiebeleid 2011 en verder gemeente Valkenswaard.

Voor u ligt ter vaststelling het Verslavingspreventiebeleid 2011 en verder gemeente Valkenswaard. Dit
beleid is de opvolger van het Actieplan Alcohol, Drugs en Jongeren dat in 2007 en 2008 is uitgevoerd binnen
de gemeente Valkenswaard. Tevens is het opstellen van dit beleid opgenomen in het Wmo-meerjarenplan
2010 en verder als actiepunt.
Het beleid is tot stand gekomen in samenwerking met de verschillende belangrijke partners in Valkenswaard,
zoals Novadic-Kentron, GGD Brabant Zuid-Oost, SG Were Di en het Jongerenwerk. Ook is er een enquête
onder jongeren gehouden, via de Jongerenraad Valkenswaard, om te peilen hoe zij over het onderwerp
denken en hoe zij de problematiek zouden aanpakken. Al deze informatie is meegenomen bij het opstellen
van het beleid.

Vaststellen Verslavingspreventiebeleid 2011 en verder gemeente Valkenswaard.

Het Verslavingspreventiebeleid is reeds in oktober 2010 vastgesteld door het College van B&W, aangezien
het als de uitvoering van 1 van de actiepunten van het Wmo-meerjarenplan gemeente Valkenswaard is
beschouwd. Hierover bent u middels raadsinformatiebrief 10uit06537 op de hoogte gesteld.
Door de gemeenteraad is aangegeven dat u het Verslavingspreventiebeleid wilt vaststellen. Daarom bieden
wij u de nota bij deze alsnog ter vaststelling aan.
Het beleid stuurt in 2011 met budgetten uit bijvoorbeeld de Lokaal Educatieve Agenda (LEA) voor wat
betreft de preventieactiviteiten in het onderwijs.
Vanaf 2012 is er een structureel budget van € 10.000,- per jaar opgenomen in de begroting voor de
uitvoering van het Verslavingspreventiebeleid. Daarnaast wordt er in dit beleid ook zorgvuldiger gestuurd de
verstrekte subsidies aan onder andere Novadic-Kentron.

Tevens ontvangt u ter kennisname het Actieplan alcoholpreventie gemeente Valkenswaard 2011. Dit
actieplan geeft vorm aan de actiepunten uit het Verslavinspreventiebeleid. Het actieplan bestaat uit 10
deelprojecten die gezamenlijk bijdragen aan de gewenste situatie in het opgestelde beleid:
Het verminderen van risico’s en problemen op het gebied van gezondheid, openbare orde, veiligheid en
verkeer, door het terugdringen van riskant alcohol- en drugsgebruik middels een integrale en
intergemeentelijke aanpak onder regie van de gemeente. Buiten de preventieve werking dient er een
gedegen zorgaanbod te zijn voor hen die zelf hun verslaving niet de baas kunnen.
Het verslavingspreventiebeleid en het actieplan geven invulling aan een aantal ambities uit het
coalitieprogramma op het gebied van jeugd en jongerenbeleid en gezondheidsbeleid.
In november 2011, na de uitvoering, zal het actieplan geëvalueerd worden. Waar nodig zal het plan
bijgesteld worden voor de uitvoering in 2012 en verder. Over deze evaluatie zult u per brief geïnformeerd
worden.

In juli 2010 bent u middels de brief 10uit04872 geïnformeerd over het concept Verslavingspreventiebeleid
en de inspraakprocedure daarvan.
Het Verslavingspreventiebeleid 2011 en verder heeft van 18 augustus tot en met 15 september ter inzage
gelegen, waarop een ieder die dat wenst zijn zienswijze kenbaar heeft kunnen maken. De Jongerenraad
Valkenswaard (JRV) en de Wmo Adviesraad Vraagzijde (WAV) hebben van deze mogelijkheid gebruik
gemaakt (zie bijlage).
Over het algemeen zijn deze organen tevreden over het opgestelde beleid. Aandachtspunt voor beide partijen
is actiepunt 5 uit het beleid. Daarin staat de doelstelling van het SRE-project “Laat je niet flessen”
beschreven, te weten:
- Afname van dronkenschap in het gehele publieke domein: introductie en sanctie van de norm:
dronken jongeren op straat accepteren we niet langer, evenmin als het schenken aan dronken jongeren
natuurlijk onder de 16 jaar, maar met namen ook in de leeftijd van 16 tot 24 jaar.
Zowel de JRV als de WAV pleit ervoor om deze doelstelling breder te trekken zodat deze voor iedereen
geldt. Hoewel de opmerking logisch is, richt het project “Laat je niet Flessen” zich in haar doelstellingen in
het bijzonder op jeugd en het betreft reeds vastgestelde doelstelling. Derhalve is dit niet gewijzigd in het
beleid.
De JRV heeft verder geen inhoudelijke opmerkingen gemaakt in haar reactie.
De overige opmerkingen en aandachtspunten die de WAV heeft gemaakt zijn puntsgewijs:
1) Paragraaf 4.2.1: daar wordt gerefereerd aan problemen door alcoholgebruik, maar dit is niet opgenomen
in de definitielijst. Dit is alsnog toegevoegd.
2) Hoofdstuk 5: op pagina 16 wordt onder het kopje betrokkenheid jongeren gerefereerd aan de invloed van
het groepsproces. De WAV wijst ook op de groepsprocessen naar andere doelgroepen toe, zoals de
ouders. Hier wordt eerder in dit hoofdstuk ook al op gewezen, daarom heeft er geen wijziging
plaatsgevonden.
3) Algemeen over de actiepunten: in een aantal actiepunten is aangegeven dat er jaarlijks evaluatie plaats
zal vinden. De WAV merkt op dat het wenselijk is om het volledige beleid en alle actiepunten
afzonderlijk tussentijds te evalueren. Dit advies zal niet overgenomen worden. Waar mogelijk wordt
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jaarlijks geëvalueerd (dit is al opgenomen in de actiepunten). Voor de overige actiepunten en het
volledige beleid is informatie nodig afkomstig uit de GGD- monitoren. Iedere afzonderlijke monitor
komt 1 keer per 4 jaar uit, waardoor het jaarlijks evalueren niet mogelijk is.
4) Actiepunt 6: het initiatief voor de uitvoering van het actiepunt is in het concept bij het onderwijs gelegd.
De WAV wijst er terecht op dat hier ook een verantwoordelijkheid bij de gemeente ligt. Dit is aangepast
in het beleid.
5) Tevens vragen zij zich af of het mogelijk is om ouders te verplichten om deel te nemen aan voorlichting,
natuurlijk onder bepaalde voorwaarde. Echter, het is niet mogelijk om hen te verplichten en dus is dit niet
opgenomen in het beleid.
6) Actiepunten 2, 6 en paragraaf 7.1.4: De WAV acht het wenselijk om ook Valkenhof actief te betrekken
als meedenker voor deze actiepunten, vanwege hun expertise op het gebied van Korsakov. Hierover is
contact gewenst met de manager van de Korsakov-afdeling. Zij gaf aan dat zij niet bij machte zijn om als
meedenker op te treden in het Verslavingspreventiebeleid, maar zij zijn wel bereid om in het kader van
preventieactiviteit voorlichting te geven (beperkt).
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De uitvoering van de actiepunten worden geëvalueerd na de uitvoering van het actieplan (jaarlijks). Of
het beleid zijn doel heeft bereikt zal zichtbaar moeten worden in de monitoren van de GGD en de
regionale onderzoeken in het kader van “Laat je niet Flessen”. Dit zal zijn in 2014 en 2015.
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De uitvoering van het Verslavingspreventiebeleid wordt in 2011 betaald uit het LEA-budget (max.
€ 10.000,-). Voor de uitvoering in 2012 en verder is er een budget in de begroting opgenomen van
€ 10.000,-.
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Na het vaststellen van het beleid, zal dit gepubliceerd worden via de bekende media-kanalen.

3

Burgemeester en wethouders van Valkenswaard,
secretaris,

burgemeester

drs. R.F.W. van Eijck.

(

drs. A.B.A.M. Ederveen.

, -

n.v.t
.

1) Verslavingspreventiebeleid 2011 en verder gemeente Valkenswaard
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