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De voorzitter leidt het onderwerp kort in en geeft het woord aan de verschillende
fracties.
De heer van Deudekom van de LGV fractie vraagt aandacht voor de brief van de
heer Dekker over dit onderwerp. Hij wil weten of het mogelijk is om bij de Brede
School meer aandacht te besteden aan het gebruik van alcohol en drugs onder
jongeren. Wellicht kunnen de combinatiefunctionarissen hieraan bijdragen. Is de
wethouder bekend met het drankgebruik in sportkantines en is er voldoende
aandacht voor verslavingszorg aan jeugdigen en het betrekken van de ouders
daarbij? Als idee draagt hij aan om folders te verspreiden in drankwinkels en andere
verkooppunten.
Mevrouw Remkes van de fractie van de ChristenUnie vindt de problematiek
zorgwekkend. Zij vraagt zich af of de kwaliteitscirkel Deming (plan, do, check, act)
ook op het onderwerp alcohol en drugs uitgewerkt kan worden en dit vervolgens aan
de Raad gerapporteerd kan worden. Zij vindt dit onderwerp zeer belangrijk en wil dat
de Raad regelmatig op de hoogte wordt gehouden. De eigen verantwoordelijkheid
van de burger speelt ook een rol, zij wil dan ook sterk de rol van de ouders
benadrukken, zij zijn immers de eerste lijn. Het zou goed zijn een APV te laten
gelden om het gebruik van alcohol en drugs op straat te verbieden, hiermee wordt
een krachtig signaal afgegeven.
De heer de Bruijn van de VVD fractie vraagt zich af wat de mogelijkheden zijn om
alcoholgebruik en roken op scholen te verbieden. De pijlers voor het integraal beleid
kloppen helemaal, met name handhaven is erg belangrijk. Maar het is wel erg lastig.
Hij gelooft niet zozeer in voorlichting op scholen middels posters en lespakketten. Er
kan beter gekeken worden in de richting van coaching en rolmodellen. Mensen die
nauw betrokken en dichterbij de jeugd staan, te denken valt aan trainers op

sportverenigingen of de huidige combinatiefunctionarissen. Ook dient er gekeken te
worden naar de eigen verantwoordelijkheid van de ouders.
Mevrouw Vos-Vester van de fractie van Velsen Lokaal is het er mee eens dat ouders
hun eigen verantwoordelijkheid moeten nemen. Er is nu generatie ouders die zelf
ook drugs gebruikt. De gemeente moet niet inzetten op een eigen voorlichtingsbeleid
maar aanhaken op landelijke acties. Wat wel mogelijk is in de APV zaken opnemen
die bijvoorbeeld beperkingen opleggen op het gebied van alcohol schenken. Er wordt
in sportkantines al op een vroeg tijdstip alcohol geschonken, ook hier moeten ouders
en trainers het goede voorbeeld geven. Wellicht kan er in de APV ook worden
opgenomen dat de coffeeshop pas na schooltijd opengaat. Bij het Maritiem College
bevindt zich namelijk op 150 meter afstand een coffeeshop, dat kan niet volgens
VelsenLokaal. Naast de APV is ook handhaven en controle een belangrijk aspect.
Mevrouw Sintenie-Wiegers van de CDA fractie heeft de aanvullende wens om een
preventieprogramma te ontwikkelen voor voorlichting aan ouders. Wellicht kan
iemand met drank/drugs problemen zijn ervaringen delen en geeft dit een groot
schrikeffect. Het project “wakkere ouders” loopt goed. Geef lik op stukbeleid naar
ouders toe, bijvoorbeeld de eerste maal een gele kaart, gevolgd door sancties. Ze
vindt het jammer dat het initiatief “vroeg op stap” niet van de grond is gekomen. Er
wordt al jaren gesproken over dit onderwerp. Laten we er met z’n allen wat aan doen.
Laat de ouders maar met de billen bloot en handteer een lik op stukbeleid. Zij wil
nogmaals benadrukken hoe belangrijk dit onderwerp is en geeft een compliment voor
dit voorliggende stuk aan de portefeuillehouder.
De heer Stapper van de PvdA fractie geeft aan dat er niet alleen aandacht moet zijn
voor handhaven en het opleggen van sancties maar dat een rolmodel een
belangrijke functie kan hebben. Zo dient er ook gekeken worden naar degene die
zich juist wel goed gedragen en niet voor problemen zorgen. Daar kan men veel van
leren. De motie die hier aan ten grondslag ligt is goed uitgewerkt. Hij zou 1 pijler wat
scherper formuleren. De toon mag wat scherper, namelijk het gaat om een breed
gedragen afkeuring in de samenleving, met andere woorden neem de positie in dat
het niet in orde is. Hij heeft nog drie bespreekpunten. Indien scholen geen ruimte
voor dit onderwerp in hun lesprogramma hebben dient daar landelijk aandacht voor
gevraagd te worden. Er bestaat een leeftijdsscan die gebruikt kan worden in winkels,
wellicht kan deze gepromoot worden. Ten slotte vraagt de fractie zich af of de
sancties streng genoeg zijn.
Mevrouw Zorgdrager-van Laar van de fractie van D66V wil meer aandacht op
preventief gebied richting de ouders. Misschien kan dit onderwerp tijdens de 1e
ouderavond van brugklassers aan de orde komen. Het project wakkere ouders werkt
erg goed, wellicht is het mogelijk om in dat kader de ouders en jongeren een
voorlichtingsavond van de Brijderstichting bij te laten wonen. De klachten genoemd
in de brief van de heer Dekker zijn terecht. De cijfers van harddrugsgebruik onder
jongeren zijn schrikbarend hoog. De wiet van tegenwoordig is chemischer en sterker
wat de stap naar harddrugs kleiner maakt.
De heer Hillebrink van de gelijknamige fractie wil als indiener van deze motie de
portefeuillehouder complimenteren met de uitwerking hiervan. Aangezien er sprake is
van beperkte middelen mag Velsen zich steviger neerzetten richting de
centrumgemeente. Hij mist in dit stuk een bepaalde prioritering. Hij stelt voor om van

het regionale plan de benaming van het alcoholplan te wijzigen in het alcohol- en
drugsplan. Een voorbeeld van een mogelijke actie is om jongeren andere jongeren
voorlichting te geven, bijvoorbeeld in de zomer op het strand. Het coffeeshopbeleid
mag aangescherpt worden, met name de afstand tussen school en coffeeshop. Hij
noemt een voorbeeld van het project “ouders informeren ouders” wat in West
Friesland wordt ingezet. Hij heeft nog een tekstuele opmerking over het benoemen
van eindresultaten, deze kunnen in plaats van percentage misschien bereik worden
genoemd. Er wordt bezuinigd, ook op vroegsignalering. Hoe wordt er nu verder
gewerkt binnen het CJG op het gebied van alcoholmatiging?
De heer van Koten van de SP fractie mist in deze notitie de acties. Er dient gekeken
te worden naar voorbeelden elders in het land. Daar kan lering uitgetrokken worden.
Hij vindt de notitie wat schraal, met name op het gebied van acties. Hij zou graag wat
meer informatie willen zien over goede voorbeelden.
De heer Stoop van de fractie van GroenLinks vraagt zich af waarom er in deze notitie
voornamelijk over jongeren wordt gesproken. Waarom zijn ouderen hierin niet
opgenomen? Door het Trimbos is een nieuwe interventie ontwikkeld, is daar nu wel
voldoende vertouwen in en wordt het al ingezet? Er wordt gesproken over
vroegsignalering, wat wordt er vervolgens gedaan nadat problemen zijn
gesignaleerd?
Het woord is aan de portefeuillehouder, mevrouw Baerveldt. Zij geeft aan dat
preventie en handhaven zeer belangrijk is. De ouders spelen hierin een belangrijke
rol. Er zijn getallen bekend dat het gebruik van alcohol afneemt. Zij noemt als
voorbeeld het project wakker ouders wat zeer goed werkt en waar sprake is van
preventie en handhaven. Er worden hierbij zeker boetes uitgedeeld. Het is belangrijk
om op dit gebied scherp te blijven en ook te kijken naar voorbeelden van acties
elders in het land. Ze twijfelt over de werking van een leeftijdsscan aangezien
jongeren dan de drank voor zich laten halen door een ouder persoon. De stijging van
het harddrugsgebruik is zorgwekkend. De coffeeshop bij het Maritiem College is
geen gewenste situatie, zij zal kijken wat er mogelijk is op het gebied van
openingstijden. De functie van een rolmodel kan goed werken. Hier kan echter geen
combinatiefunctionaris worden ingezet, dat valt buiten het takenpakket. Zij zal
uitzoeken of het mogelijk is om voor te schrijven vanaf hoe laat er geschonken mag
worden in sportkantines. Scholen willen graag meewerken maar het is lastig om het
in het lesprogramma in te passen. Er wordt ook geluisterd naar de ideeën van
scholen. Over het plaatsen van voorlichtingsfolders bij verkooppunten, denkt ze niet
dat ondernemers daarop zitten te wachten. Elke ondernemer moet hierin eigen
verantwoordelijkheid nemen. De kwaliteitscirkel van Deming wordt in feite al
toegepast. In delen van de gemeente geldt al een alcoholverbod op straat. De
gemeente heeft niet de bevoegdheid om roken op het schoolplein te verbieden. Deze
notitie gaat voornamelijk over de jeugd, de portefeuillehouder zal kijken of ouderen
hier ook in opgenomen worden. Het is misschien wel goed om de problematiek
positief te benaderen, dus kijken waar en wat er wel goed gaat. De
portefeuillehouder is op de hoogte van de brief van de heer Dekker, het is echter niet
eenvoudig om de coffeeshop te sluiten. Belangrijk is dat mensen het melden als zij
het vermoeden hebben dat er gedeald wordt. Zij let zeer op de centrumgemeente.
Op vroegsignalering wordt bezuinigd maar dat loopt verder goed, naar de rol van de
scouting hierin zal zij nog kijken.
De voorzitter sluit de vergadering en bedankt iedereen voor de aanwezigheid.

