Adviesraad Samenleving Drechterland
Aan het college van burgemeester en wethouders van Drechterland, t.a.v. secretariaat afdeling
Samenleving
Venhuizen, 25-3-2019
Betreft: preventie- en handhavingsplan 2019-2022

Geacht college,
Via de mail van uw secretariaat Samenleving d.d. 28-2-2019 ontvingen wij het verzoek om een reactie
op het (concept-) Preventie – en Handhavingsplan 2019-2022
Gaarne gaan wij op dit verzoek in en komen we tot de volgende opmerkingen.
1. Op de een of andere manier laat dit rapport zich niet gemakkelijk lezen. Komt misschien door de
hoeveelheid cijfers die gelanceerd worden, door de enorm vele bron- vermeldingen en door de
grote literatuurlijst. Wij missen een samenvatting. De naam van het plan is te vaag. Uit te
breiden met ‘alcohol en drugs gemeente Drechterland’.
2. Qua handhaving vergt dit plan veel van de inzet van BOA’s en Politie. Om niet te spreken van hen
die achteraf moeten meten of de inhoudelijke doelstellingen met percentages tot achter de
komma worden gehaald. Is deze inzet beschikbaar, is onze vraag.
3. Ondanks alle maatregelen tot nu toe, blijkt steeds maar weer dat het voor iedereen, wie dan ook,
heel makkelijk is om in bezit van alcoholische dranken te komen. Als gemeentebestuur alleen kun
je daar weinig tegen doen. Daarvoor is actieve steun van de bevolking nodig. Anders is het
sowieso vechten tegen de bierkaai.
4. Wat betreft de verkrijgbaarheid van alcoholische dranken zou het beter zijn om bij uw vereniging
van gemeenten (VNG) de uitdrukkelijke eis neer te leggen om ten aanzien van bierverkoop met
de supermarkten te overleggen om geen prijsacties meer te houden. Een kratje bier voor een
tientje, absurd toch?
5. Over het nut van de jongerenwerker in zijn signalerende en voorlichtende taak waar het gaat om
gebruik van alcohol én drugs, lezen we niets. Maar uiteindelijk gaat het naar onze mening om
het bereiken van de ouders om te voorkomen dat hun kinderen vroegtijdig alcohol en/of drugs
gaan gebruiken. Activiteit nummer 17 van bijlage 2 uit het plan kan ons niet belangrijk genoeg
zijn. Inzake drugs moeten de SED-gemeenten samen met de scholen voor voortgezet onderwijs
een duurzaam voorlichtingsprogramma opzetten om het gebruik van drugs te voorkomen.
6. De periode van uitvoering genoemd in bijlage 2 zal nog nader geconcretiseerd moeten worden
voordat het kan worden aangeboden aan uw college respectievelijk gemeenteraad. Overigens
staan er acties opgesomd die gepland zijn voor het 2 e kwartaal 2019, terwijl het plan pas in juni /
juli naar u toekomt (= na 2e kwartaal).
Binnen vier weken rekenen wij op een reactie van u op deze brief.
Met vriendelijke groet,
Namens de adviesraad,
Piet Boon,
voorzitter

