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1. Inleiding
Tijdens Het Gesprek op 3 februari is het voorstel Preventie- en handhavingsplan alcohol en drugs voor
de jaren 2021-2024 aan de orde geweest. Afgesproken is om een aantal vragen schriftelijk te
beantwoorden.
2. Beantwoording vragen
Vraag:
Valt gebruik van Ritalin / andere medicijnen ook onder dit plan
Antwoord:
Toezicht en handhaving van medicijngebruik (zoals Ritalin) is geen bevoegdheid van de gemeente. Dit
valt onder de Opiumwet.
Vraag:
Wat is de input van stakeholders geweest en kan de raad daar kennis van nemen?
Antwoord:
Dit PHP bouwt voort op resultaten/samenwerking die in de afgelopen jaren in de regio zijn opgezet
(denk aan focusgroepen met ouders, ouderavonden, individuele gesprekken met scholen, ziekenhuis,
huisartsen, enzovoort). De ervaringen hieruit zijn meegenomen bij de totstandkoming van het nieuwe
PHP. Tevens hebben extra activiteiten plaatsgevonden om stakeholders te betrekken bij dit plan:
- In juni 2020 is een stakeholdersbijeenkomst georganiseerd, waarvoor vertegenwoordigers
waren uitgenodigd scholen, politie, verslavingszorg, huisartsen, ziekenhuis, horeca en
gemeenten. Deze stakeholders hebben ook in twee rondes hun reactie kunnen geven op het
concept PHP.
- Omdat de betrokkenheid van scholen te vergroten is in augustus aanvullend een bijeenkomst
geweest met een vertegenwoordiging van middelbare scholen, gemeente, politie en GGD.
- Een werkgroep met gemeenten, Jeugd en Gezin, Jellinek en GGD is een aantal keer bij elkaar
gekomen voor de totstandkoming van dit PHP.
- Belangrijke input voor het plan vormde ook Jeugdkaartonderzoek (2019) en het
ouderonderzoek (2018)
De inbreng van stakeholders heeft tot een aantal wijzigingen in het PHP 2021 t/m 2024 geleid ten
opzichte van het vorige plan, onder meer voor de volgende punten:
- In het nieuwe plan zijn digitale ouder-kind avonden opgenomen. Dit sluit aan bij de behoefte
van ouders om meer handvatten te hebben met hun kind in gesprek te gaan over alcohol.
- Er wordt een ouderpanel opgericht, om ouders nog beter te betrekken bij de uitvoering van
activiteiten uit het PHP.
- Er wordt ingezet op de vergroten van de effectiviteit van het toezicht.
- In het nieuwe plan is meer aandacht voor jongvolwassenen. Onder meer door, naast de
doelgroep 12-18, ook adviesgesprekken aan te bieden voor 18-24 jarigen die met een
alcoholintoxicatie opgenomen zijn geweest in het ziekenhuis.
- Er is vanuit het nieuwe PHP meer aandacht voor preventie van softdrugsgebruik en het
tegengaan van dealen bij scholen.
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Vraag:
Is optreden mogelijk tegen (food)koeriers die ook drank meenemen (drankkoeriers)
Antwoord:
Bezorgers namens restaurants mogen ook laag alcoholische drank bezorgen, mits zij dit leveren aan
iemand die meerderjarig is en tot 25 jaar is legitimatie verplicht.
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