Project Jeugd, alcohol en omgeving
Evaluatie
Voor de 18 Zuid-Limburgse gemeenten geeft het alcoholgebruik onder jongeren al
langere tijd aanleiding tot zorg. Het bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg en het
bestuur van de GGD Zuid Limburg hebben daarom in 2010 de stuurgroep ‘Jeugd, Alcohol
en Omgeving’ opdracht gegeven om regionaal beleid te ontwikkelen voor alcoholmatiging
onder jongeren. De twee belangrijkste doelstellingen waren:


het moment waarop jongeren beginnen met alcohol drinken zo lang mogelijk
uitstellen;



integrale samenwerking rondom alcoholpreventie bij jongeren uitbreiden.

De rol van de GGD
GGD Zuid Limburg leidt vanaf 2010 samen met partnerorganisatie Mondriaan het project
in de drie sub regio’s: Maastricht-Heuvelland, Westelijke Mijnstreek en Parkstad Limburg.
Het project is uitgevoerd met subsidie van de provincie Limburg. Het is op 1 september
2015 afgerond.

Resultaten
Door de inrichting van de huidige projectstructuur, staat het onderwerp jeugd en alcohol
in de gemeenten en sub regio’s goed op de agenda. Nagenoeg alle resultaten zijn
behaald. Het blijft noodzakelijk om aandacht te houden voor borging en de integrale
aanpak binnen de gemeente zelf (gezondheid-handhaving-veiligheid).
Het project wordt afgesloten met een aantal tastbare resultaten:









Een regionaal Preventie en Handhavingsplan dat in alle 18 Zuid-Limburgse
gemeenten is vastgesteld;
Een eenduidig format voor alle lokale uitvoeringsprogramma’s. De
uitvoeringsprogramma’s worden eind 2015/begin 2016 vastgesteld.
Structurele ambtelijke samenwerking in drie sub regio’s; iedere sub regio heeft
een eigen ambtelijke werkgroep.
Structurele samenwerking in de adviesraad Jeugd, Alcohol en Gezondheid met
Mondriaan, gemeenten, GGD Zuid Limburg en de drie alcoholpoli’s. De adviesraad
is voortgekomen uit de werkgroep Verbetering Nazorg Comazuipen.
Structureel aandacht voor regionale, sub regionale en lokale preventieve
maatregelen. Met name Mondriaan heeft een aantal maatregelen uitgevoerd en
begeleid. Bijvoorbeeld: voorlichting voor horecaondernemers, bartrainingen voor
schenkers, alcoholvrije feesten voor jongeren, implementatie van NIX 18 en
gebruik van leeftijdspolsbandjes op schoolfeesten en evenementen.
Een nulmeting van de situatie in Zuid-Limburg voor wat betreft de naleving onder
alcoholverstrekkers, met een regionaal nalevingsonderzoek.
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Aanbevelingen en aandachtspunten
De belangrijkste aanbevelingen en aandachtspunten zijn:








Aandacht voor integraal alcoholmatigingsbeleid blijft noodzakelijk. Naast preventie
wordt ook handhaving een steeds belangrijker thema. Het inmiddels vastgestelde
Preventie en Handhavingsplan geeft gemeenten handvatten om dit concreet vorm
te geven.
Er is behoefte aan een netwerk/klankbordgroep/adviesgroep die met een bredere
blik naar “kwetsbare jeugd” kan kijken . Eén van de thema’s zou dan alcohol en
jeugd kunnen zijn.
Het is noodzakelijk om het ingezette beleid nauwkeurig te monitoren en te
evalueren.
Jeugd en alcohol wordt meegenomen als thema in de regionale nota
Volksgezondheid. In overleg met de gemeenten wordt bekeken in hoeverre dit in
het lokaal beleid verder wordt vormgegeven en uitgevoerd.

Meer informatie
Marjon Hulst (Senior beleidsadviseur)
T 06 52 55 50 56
marjon.hulst@ggdzl.nl
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