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Voorstel:

1. Kennis te nemen van de tussenevaluatie van de nota “Mag ik ook een slokje?”  
2. Kennis te nemen van het Alcoholmatigingsprogramma jeugd 2007-2010  “Minder drank, meer 

scoren!” 
 
 
Inleiding:
Jongeren drinken niet alleen vaker, maar ook veel te veel alcohol op steeds jongere leeftijd. Er zijn al 
scholen in het land waar geen wiskunde meer gegeven wordt op maandagmorgen, omdat jongeren dan 
nog onder invloed zijn van te veel drank in het weekend! Zeven van de tien kinderen drinken al op of vóór 
hun twaalfde jaar het eerste glas alcohol. Eenderde van de 15-jarigen is met enige frequentie zelfs 
dronken. Een ontwikkeling die het gemeentebestuur zorgen baart.  
 
Beleidskader en rol gemeente:
De gemeente voert de regie op het voorkomen en bestrijden van problematisch alcoholgebruik onder 
jongeren. Het alcoholmatigingsbeleid van de gemeente Dalfsen maakt onderdeel uit van het jeugdbeleid, 
het gezondheidsbeleid en is daarnaast een belangrijk thema in het integrale veiligheidsbeleid.  
In mei 2006 is de nota “Mag ik ook een slokje?” gepresenteerd aan de gemeenteraad. In de nota zijn 
dertien aanbevelingen gedaan. Enerzijds moesten de jongeren en hun ouders bewust gemaakt worden van 
de schadelijke gevolgen van alcoholgebruik op jonge leeftijd. Anderzijds werd geprobeerd de zogenaamde 
‘alcoholvriendelijke omgeving’ van de jongeren te beïnvloeden. U vindt de huidige stand van zaken in de 
Tussenevaluatie nota “Mag ik ook een slokje?” (bijlage). Een definitieve evaluatie van het gevoerde beleid 
vindt plaats op basis van de nieuwe GGD Gezondheidsmonitor, verwacht in de loop van 2008.  
 
Ook op regionaal niveau zijn er ontwikkelingen geweest op dit gebied. De politie IJsselland, de 11 
gemeenten van de gelijknamige politieregio en de gemeente Hattem wilden het problematisch 
alcoholgebruik door jongeren aanpakken. Daartoe hebben zij op 16 februari 2006 een intentieverklaring 
ondertekend. In het projectplan alcoholmatiging jeugd regio IJsselland, vastgesteld in december 2006, zijn 
de processtappen vastgelegd. Tijdens een regionaal congres op 28 juni 2007 zijn 32 interventies 
(actiepunten) gepresenteerd  welke uiteindelijke zijn bewerkt en gebundeld tot een 
Alcoholmatigingsprogramma 2007-2011. Het programma is inmiddels vastgesteld in het 



 
 
 

  
 
   

 

Portefeuillehoudersoverleg Volksgezondheid regio IJssel-Vecht (oktober 2007) en het Regionaal College 
(november 2007). Het programma is als bijlage toegevoegd.    
 
 
Alternatieven:
Er zijn geen alternatieven. Na de lokaal opgezette alcoholmatigingscampagne neemt de gemeente Dalfsen 
nu deel aan een regionaal programma, met uiteraard voldoende ruimte voor lokale accenten. Deelname 
aan het regionale project betekent gebruik kunnen maken van elkaars ervaringen en een structurele 
continuering van het in 2006 ingezette alcoholmatigingsbeleid.      
 
Financieel kader:
Het Ministerie van BZK, de provincie en de centrumgemeente verslavingszorg Zwolle financieren voor een 
groot gedeelte de interventies uit het zogenaamde basispakket. Voor enkele interventies geldt dat deze 
vanaf 2009 door de gemeente zelf moeten worden bekostigd. Hiervoor zijn via de Voorjaarsnota 2008 
middelen aangevraagd (in totaal € 19.000,-). Het gaat om de volgende interventies:  
- project “Meer dan een biertje” (interventie 31): € 7.500,- 
- verhoging bijdrage GGD (interventie 15): € 1.619,- 
- lesprogramma de Gezonde School en genotmiddelen (interventies 8 en 9): € 10.000,-   
 
Communicatie:
Tussenevaluatie nota “Mag ik ook een slokje?” plaatsen op website.  
Publicatie alcoholmatigingsprogramma op website, met link naar website www.minderdrankmeerscoren.nl.  
 
 
Burgemeester en wethouders van Dalfsen,  
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