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Integraal alcohol- en drugsbeleid 2017-2020.
INHOUD VOORSTEL
Het integrale alcohol- en drugsbeleid 2017-2020 vaststellen.
1 Waartoe is het voorstel gedaan?
Binnen de gemeente Rheden alcohol- en drugsgebruik ontmoedigen en de handel en
overlast van alcohol en drugs tegengaan.
2 Wat is de aanleiding?
Vanwege signalen uit de praktijk en cijfers van de politie heeft de gemeente Rheden
besloten een integraal alcohol- en drugsbeleid te ontwikkelen (collegebeleidsplan
2014-2018). De signalen geven aan dat de handel van, het gebruik van en
(woon)overlast door alcohol en drugs toeneemt. Uit de cijfers van de politie blijkt
inderdaad dat de overlast door met name drugs de afgelopen jaren is toegenomen in
Rheden.
3 Wat is het bestaand beleid c.q. kader?
- Opiumwet.
- Drank- en Horecawet.
- Landelijk alcoholbeleid.
- Landelijk drugsbeleid.
- Regionaal hennepconvenant Oost-Nederland.
- Regiovisie publieke gezondheidszorg Gelderland-Midden.
- Algemene plaatselijke verordening Rheden.
- Beleidsakkoord ‘Samen in Rheden’ 2014-2018.
- Collegebeleidsplan 2014-2018 ‘Rheden is van ons allen’.
- Beleidsregels artikel 13B Opiumwet.
- Nul-beleid coffeeshops.
- Lokale nota publieke gezondheidszorg 2017-2020.
- Integraal Veiligheidsbeleid 2017-2020.
- Meerjarenbeleidkader Sociaal domein 2017-2020.
- Nota Drank- en Horecawet 2013 gemeente Rheden.
- Naleefstrategie DHW 2013.
- Handhaving uitvoeringsprogramma Drank- en Horecawet 2014.
Landelijk is er momenteel een discussie gaande over de wetgeving rondom de regulering
van hennepteelt. Deze ontwikkelingen worden nauwkeurig gevolgd.
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4 Wat willen wij bereiken?
Dit beleid draagt bij aan verschillende bestaande doelen op het gebied van publieke
gezondheid, jeugdgezondheid en veiligheid:
1 de vitaliteit van inwoners is verbeterd (Meerjarenbeleidkader Sociaal Domein
2017-2020);
2 signalering en lichte hulpverlening voorkomen uitval (Meerjarenbeleidkader Sociaal
Domein 2017-2020);
3 Verbeteren van de leefbaarheid en verminderen van de (georganiseerde) criminaliteit,
waardoor inwoners zich veilig voelen binnen de gemeente Rheden (integraal
veiligheidsbeleid 2017-2020).
Doelstelling
Alcohol- en drugsgebruik ontmoedigen en de handel en overlast van alcohol en drugs
tegengaan.
Streefwaarden
Voor de genoemde doelstelling gelden de volgende streefwaarden:
1 In 2020 is het alcoholgebruik onder jongeren ten opzichte van 2016 verminderd.
Het gaat hierbij om:
- een vermindering van het aantal gelegenheden waarop jongeren alcohol drinken;
- een vermindering van de hoeveelheid alcohol die de jongeren drinken per
gelegenheid.
2 In 2020 is de frequentie van het gebruik van soft- en harddrugs door jongeren ten
opzichte van 2016 gedaald.
3 In 2020 is het aantal incidenten alcohol- en drugsoverlast ten opzichte van 2016 met
10% gedaald.
4 In 2020 is het aantal incidenten drugshandel ten opzichte van 2016 met 10% gedaald.
Van streefwaarden 1 en 2 wordt eerst een 0-meting gedaan om te bepalen welk
percentage het gebruik van alcohol en drugs moet dalen.
Afhankelijk van het moment van verschijnen van de volwassen- en ouderenmonitor 2016
(GGD-VGGM) worden in 2017 of 2018 streefwaarden voor alcohol- en drugsgebruik onder
volwassenen opgesteld.
5 Wat gaan wij ervoor doen?
Tijdens verschillende bijeenkomsten en gevoerde gesprekken reikten inwoners en
partners diverse wensen, behoeften en vraagstukken aan. Deze zijn samengebracht tot
drie pijlers, namelijk:
1 bewustwording;
2 signaleren en handelen;
3 handhaving.
De nadruk van deze drie pijlers ligt voornamelijk op preventie, gezondheid en
hulpverlening. Verder is jeugd in dit beleid een groep die extra aandacht krijgt, dit komt
met name terug in de voorlichting en de aanpak van overlast. Het betekent niet dat het
beleid volledig gericht is op jeugd. De beoogde prestaties op het gebied van signaleren,
handelen en handhaving zijn ook gericht op volwassenen.
Om uitvoering te geven aan de drie pijlers van het integraal alcohol- en drugsbeleid
2017-2020 zijn per pijler prestaties benoemd. Deze zijn terug te lezen in de beleidsnota.
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6 Wat gaat het kosten?
Benodigd budget voor de komende 4 jaar (2017-2020)
Financiering
jaarlijks
Bewustwording
Eén effectief voorlichtingsprogramma over middelengebruik en
verslavingen voor jongeren en ouders samenstellen. Zowel basisscholen
als het voortgezet onderwijs kunnen gebruik van dit programma.
Het thema drugs onderdeel maken van de periodieke voorlichting over de
Drank- en Horecawet voor ondernemers (horeca, slijterij en supermarkt),
verenigingen en studenten van de opleiding toezicht en handhaving en
beveiliging.
Signaleren en handelen
Jaarlijks een training over alcohol en drugs voor professionals en
betrokkenen binnen de gemeente Rheden organiseren.
De huidige overlegvormen zoals Pak Je kans, gebiedsteam leefomgeving
en het casusoverleg in het sociale gebiedsteam continueren.
Een aanpak ontwikkelen voor het alcohol- en drugsgebruik door groepen
jongeren.
‘Lichte’ hulpverlening bij middelengebruik toegankelijk maken binnen de
gemeente Rheden.
Handhaving
Het 0-beleid op het gebied van coffeeshops continueren.
De mogelijkheden voor het uitvoeren van een aanwijsbesluit voor een
blowverbod onderzoeken.
Totaal benodigde jaarlijkse bijdrage
Dekking vanuit programma Veiligheid
Dekking vanuit programma Sociaal Domein
*
**

€ 15.000,00*

€ 5.000,00

€ 5.000,00
**
€ 5.000,00
€ 5.000,00

**
€ 35.000,00
€ 25.000,00
€ 10.000,00

Dit bedrag begroot de gemeente voor voorlichting. Eventuele meerkosten dienen door scholen
te worden bekostigd.
Uitvoering van deze punten valt binnen huidige werkzaamheden van de betrokken ambtenaren.

7 Wat zijn de risico’s?
Niet van toepassing.
8 Wat is het draagvlak voor dit voorstel?
Om effectief beleid te maken, is goede samenwerking cruciaal. Dit beleid is daarom
gemaakt in samenspraak met inwoners en interne en externe partners. In de beleidsnota
staat exact beschreven met welke partners dit beleid is ontwikkeld.
9 Hoe en met wie wordt er gecommuniceerd?
Het vastgestelde beleid wordt gedeeld met alle partners die hieraan hebben meegewerkt.
10 Wordt er een evaluatie uitgevoerd?
Tussenevaluatie:
Eind 2018 vindt er een tussenevaluatie van dit beleid plaats. Daarbij worden de
streefwaarden en prestaties met de betrokken partijen geëvalueerd en mogelijk
bijgesteld.
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Eindevaluatie:
In 2020 vindt er een eindevaluatie plaats. Daar worden opnieuw de dan geldende
streefwaarden en prestaties geëvalueerd met betrokken partijen. Eveneens wordt het
vervolg van dit beleid bepaald.
De Steeg, 25 april 2017
Burgemeester en wethouders van Rheden,
P.M. van Wingerden-Boers,
burgemeester.
J.W. Kettelerij,
secretaris.
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