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Aan de Raad.
Onderwerp
Actieplan Ontwikkelen integrale aanpak jeugd alcohol & drugs

Korte inhoud
Op 15 juni heeft de Rekenkamercommissie de raad geïnformeerd over het
onderzoeksrapport 'Klare wijn schenken’. U hebt het college om een bestuurlijke
reactie gevraagd. Op 21 september wordt de bestuurlijke reactie geagendeerd en zo
nodig besproken.
Aangezien preventie en het voorkomen van middelengebruik onder jongeren één van
onze prioriteiten is hebben wij onder andere de aanbevelingen van het rapport
overgenomen in bijgevoegd actieplan. Het Actieplan gaat in op de in het rapport
genoemde verbeterpunten en aanbevelingen en deze zijn omgezet in concrete
actiepunten.
In de bijlage ‘bestuurlijke reactie’ is onze reactie op het RKC rapport weergegeven.
Beide stukken vormen een geheel en kunnen dienen als bestuurlijke reactie

Voorstel van het College
Instemmen met bijgevoegde en als zodanig gewaarmerkte Actieplan en Bestuurlijke
reactie.

Bijlagen
1- Actieplan ontwikkeling integrale aanpak jeugd alcohol & drugs
2- Bestuurlijke reactie

Toelichting
Inleiding
In 2016 hebt u de rekenkamercommissie verzocht onderzoek te doen naar de
doeltreffendheid van het op jongeren gericht alcohol- en drugsgebruik beleid van de
gemeente Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel.
Op 15 juni 2017 is door de rekenkamercommissie het eindrapport ‘Klare wijn
schenken’, aangeboden en toegelicht.
Nadat het rapport op 5 april 2017 als concept aan het college is aangeboden is er op 9
mei 2017 door het college inhoudelijk op gereageerd.
De conclusies in het rapport onderschrijven wij. U kunt onze bevindingen teruglezen in
het bijgevoegd actieplan.
Wij achten de aanbevelingen haalbaar mits de raad aan de randvoorwaarden kan
voldoen. De randvoorwaarden worden beschreven in het actieplan.
De aanbevelingen en verbeterpunten nemen we in zijn geheel over. In het bijgevoegd
Actieplan en de Bestuurlijke reactie kunt u lezen hoe wij hier mee om willen gaan.
De conclusies en aanbevelingen hebben vooral consequenties voor de organisatie en
financiën. Wij vragen het bestuur extra formatieruimte te creëren om de taken die
voortvloeien uit de aanbevelingen goed te kunnen uitvoeren. Omvang formatie en
bijbehorende taken zijn omschreven in het actieplan.

Wat is het probleem?
Volgens het rapport ‘Klare wijn schenken’ (onderzoeksrapport RKC) kan bestaand
beleid gericht op middelengebruik onder jongeren op onderdelen verbeterd worden.

Wat zijn de oorzaken van het probleem?
Tot 2016 werd bestaand beleid tijdelijk uitgevoerd onder leiding van een alcohol- en
drugscoördinator. Bij de oprichting van de Werkmaatschappij is deze functie niet
structureel ingevuld en daarmee vervallen. Onderkend wordt dat een deel van de
geconstateerde tekortkomingen hieraan ten grondslag liggen. Daarom wordt
voorgesteld om de functie van Alcohol- en drugscoördinator (AD-coördinator)
structureel in te vullen. Deze coördinatorfunctie voert (vanzelfsprekend)
werkzaamheden uit voor alle drie de organisaties (Dragende organisatie
Tytsjerksteradiel, Dragende organisatie Achtkarspelen en Werkmaatschappij
Achtkarspelen/Tytsjerksteradiel).

Wat zijn de beoogde maatschappelijke effecten?
Matiging middelengebruik is afhankelijk van vele factoren. Effecten van zowel landelijk,
provinciaal en lokaal beleid zijn pas op lange termijn meetbaar.




Alcohol- en drugsgebruik onder de 18 jaar tegengaan.
Bewustwording middelengebruik 18+
Bewustwording maatschappelijke organisatie en verstrekkers van alcohol.
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Wat gaan we daarvoor doen?
Als college vinden we het inderdaad belangrijk om zo snel mogelijk acties te verbinden
aan de bevindingen in het onderzoeksrapport. Een projectgroep, bestaande uit
ambtelijke vertegenwoordiging uit beide gemeenten en de GGD, heeft inmiddels de
verbeterpunten uit het rapport omgezet in een actieplan. Het actieplan willen we, na
vaststelling van het Actieplan in de gemeenteraad, zo spoedig mogelijk uitvoeren

Wat mag het kosten?
Omvang van de functie coördinator A&D verdient nader onderzoek. Financiële
consequenties worden meegenomen in de 1ste bestuursrapportage.

Communicatie


zie actieplan

Evaluatie
De gemeenteraad wordt door het college via de Lijst Ingekomen Stukken of via de
P&C-stukken op de hoogte gehouden.

Burgum, 12 september 2017
Het college van Tytsjerksteradiel
de secretaris

de burgemeester

O. de Jager MAC RC

Drs. L.J. Gebben
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Raadsbesluit

Gemeente Tytsjerksteradiel
Raadsvergadering d.d. 21 september 2017, agendapunt 11
Raad van de gemeente Tytsjerksteradiel:
overwegende dat:
 in mei 2017 het onderzoeksrapport met de naam ‘Klare wijn schenken’ is
opgeleverd, n.a.v. het in 2016 uitgevoerde rekenkameronderzoek naar de
doeltreffendheid van het op jongeren gerichte alcohol- en drugsbeleid;
 op 15 juni 2017 het rapport in de gemeenteraad van Tytsjerksteradiel is
besproken;
 op grond van de Verordening op de rekenkamercommissie het college binnen
drie maanden met een bestuurlijke reactie komt;
gelezen het voorstel van het College d.d. 12 september 2017;
tevens kennis genomen hebbend van het Rekenkamercommissierapport “Klare wijn
schenken”, en de reactie van het college vertaald in actieplan en bestuurlijke reactie;
gelet op het bepaalde in artikel 10 van de Verordening op de rekenkamercommissie
Tytsjerksteradiel (2015);

BESLUIT:
in te stemmen met bijgevoegde en als zodanig gewaarmerkte Actieplan en Bestuurlijke
reactie.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente
Tytsjerksteradiel van 21 september 2017.

De Raad voornoemd,
de griffier

de voorzitter

mr. S.K. Dijkstra

drs. L.J. Gebben
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